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متهيد
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كيف نفهم العم�رة؟

خا�صة  الجامعات  واأ�صاتذة  والباحثين  اء  القرَّ قبل  من  م�صتغرًبا  العنوان  فى  ال�صوؤال  هذا  طرح  يكون  قد 
المتخ�ص�صين منهم فى العمارة الإ�صلمية والآثار الإ�صلمية ب�صفة خا�صة! ولكن للأ�صف ال�صديد فاإنه ما 
زال اأمامنا الكثير لكى نفهم العمارة الإ�صلمية. حيث اإن الكثيرين ان�صاقوا وراء الدرا�صات ال�صت�صراقية 
دون  ال�صكل  درا�صة  على  الإ�صلمية  المعمارية  الآثار  ومجال  العمارة  مجال   : المجالين  فى  قامت  التى 
فى  حتى  بل  الأكاديمية،  المناهج  فى  والع�صرين  الحادى  القرن  حتى  م�صتمر  �صداه  وهذا  المو�صوع. 

الت�صميمات المعمارية التى يطلق عليه مجاًزا اإ�صلمية.

اإن الكل جرى وراء ال�صكل ولي�س الم�صمون الذى اأعطى الروح للعمارة الإ�صلمية، والذى جعلها 
فاإنه  ت�صميمها  فى  عقله  ا�صتخدم  واإذا  الزخرفى،  ال�صكل  حيث  من  يتاأملها  لمن  الأب�صار  تخطف  عمارة 
�صيجد اأ�صئلة لها اإجابات منطقية ناتجة عن النظريات الهند�صية المعمارية، واأ�صئلة اأخرى ل يجد لها اإجابة 
ويعتبرها لغًزا �صمن ما يعترى ال�صرق فى الوعى الأوروبى ووعينا المعا�صر التابع له من األغاز و�صحر ارتبًطا 

بحكايات األف ليلة وليلة.

وترى ال�صكل فى تلك المن�صاآت ذات الواجهات الإ�صلمية، العنا�صر والتى تم نقلها اإما حرفّيا من 
المن�صاآت الأثرية الإ�صلمية واإما توفيًقا مع الأ�صكال المعمارية المعا�صرة.
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مقدمة
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عالم  من  جعلت  الحديث  العلم  مكت�صفات  اأن  �صك  ل  يتكلم؟  ل  اأ�صم  اأنه  اأم  الحجر  يتحدث  هل 
للحجر على  ننظر  اأن  الآثار درجنا على  المتنوعة، لكن فى عالم  الدقيقة  المكونات  عالًما من  الأحجار 
اأنه جماد تم ت�صكيله ب�صكل وظيفى وجمالي ليخدم من�صاأ معمارّيا اأو ليقدم تحفة فنية، لكننا هنا �صنجعل 
الع�صر  وبين  و�صولجانها،  ال�صلطة  قوة  بين  للعلقة  حافل  �صجل  اإنه  القارئ،  ويحاور  يتحدث  الحجر 

ومقت�صياته ومعطياته ال�صيا�صية والفكرية والثقافية والجتماعية.

من هنا فاإن الكتاب الذى بين يديك عزيزى القارئ هو مجرد بداية لإثارة ت�صاوؤلت حول العمارة 
الفاعلة والخاملة  ال�صلطان ورجاله . . . المجتمع وقواه  الإ�صلمية وال�صلطة بمكوناتها المختلفة . . . 
. . المبادئ الحاكمة للعلقة بين الطرفين، تفاعلت متبادلة تعك�س روح كل ع�صر وطبيعته. فجدلية 
العلقة فر�صت وجود موؤ�ص�صة الأوقاف التى من المفتر�س اأنها توؤدى دوًرا مهّما، يوازى بع�س اأدوار الدولة 
ال�صولجان  اأهل  انظر كيف كان وعى  لكن  المعا�صر،  المدنى  المجتمع  اأدوار  وبع�س  المعا�صرة حالًيا، 
اإن الأوقاف محرم �صرًعا م�صادرتها،  لتاأمين معا�س دائم لذريتهم، حيث  الموؤ�ص�صة  لكيفية توظيف هذه 
ومن ناحية اأخرى لتوظيف العلماء ليكونوا موظفبن لدى ال�صلطة ياأتمرون باأمر الواقف �صاحب ال�صلطة، 
هكذا جاءت العديد من المن�صاآت الدينية، لتعبر فى الوقت ذاته عن هيبة الدولة وعظمتها وقوتها، كما 

نرى فى مدر�صة ال�صلطان ح�صن وجامع محمد على.
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الف�صل الأول

العم�رة الإ�صالمية .. البنية والم�صتوي�ت



15

تعددت المناهج التى در�صت العمارة الإ�صلمية)1(، ومعظمها در�س من منظور ب�صيط غير مركب، 
وهو ما اأدى اإلى اأحادية النظرة لهذه العمارة، وبالتالى ق�صور فى اإدراك ماهيتها. وكانت معظم الدرا�صات 
ال�صكل المعمارى من خلل الكلمات،  التى تر�صم  خلل العقود الما�صية تركز على الدرا�صة الو�صفية 
دون البحث عن البنية التى �صاغت هذه العمارة ونحتت زخارفها المبهرة نحًتا يخطف الأب�صار، اأو تاأ�صيل 
عنا�صرها المعمارية والزخرفية اإلى اأن ت�صل اأحياًنا بها اإلى عمارة ما قبل الإ�صلم، دون اأن يدرك هذا المنهج 
التاأ�صيلى اأن هناك بوتقة �صهرت فيها هذه العنا�صر، واأعيد اإنتاجها مرة اأخرى بما يتوافق مع روح الح�صارة 

الإ�صلمية، بطريقة تحمل فى اأغلب الأحوال اإبداًعا يفوق ابتكار العن�صر نف�صه.

الإ�صلمية.  العمارة  ندر�س  اأن  ن�صتطيع  الدرا�صة ومحدداتها لكى  اأمام عدد من م�صتويات  فنحن  اإذن 
واأول هذه المحددات هو تحديد بنية العمارة الإ�صلمية، ونحن نق�صد هنا بالبنية العلقة المت�صابكة بين 
اأجزاءه، لذا فهى تعد  اأو تجمع  المكونات المادية والفكرية للعمارة، فالبنية هنا تربط بين الكل الواقعى 

القانون الذى ي�صبط هذه العلقة. 

يجب هنا التمييز بين )البنية ال�صطحية( و)البنية العميقة(، فالبنية ال�صطحية هى هيكل ال�صىء ووحدته 
المادية الظاهرة، اأما البنية العميقة فهى كامنة فى �صميم ال�صىء، وهى التى تمنح الظاهرة هويتها وت�صفى 
عليها خ�صو�صيتها. وعادة ما يعى المرء اإدراك البينة ال�صطحية المادية المبا�صرة، فاإدراكها اأمر متي�صر، اأما 
اإدراك البنية الكامنة فهو اأمر اأكثر �صعوبة، يتطلب ا�صتخدام الحوا�س واإعمال العقل والخيال والحد�س. 
لذا عادة ما يعي�س الب�صر داخل ُبنى اجتماعية وتاريخية واقت�صادية ي�صتبطنونها فتوؤثر فى �صلوكهم وت�صكيل 

روؤيتهم للكون وتحدد خطابهم الح�صارى دون وعى منهم)2(. 

اأخرى،  اأن نفكك هذه العمارة، ونعيد تركيبها مرة  اإلى بنية العمارة الإ�صلمية، يجب  لذا لكى ن�صل 
وعبارة )فك ال�صىء( تعنى ف�صله وفرق اأجزاءه بع�صها عن بع�س، وعك�صها )ركب ال�صىء( اأى -جعل ال�صىء 
اإعادة  اإلى  ثم  العمارة،  مكونات  ف�صل  اإلى  تهدف  العملية  وهذه  غيره-  اإلى  �صمه  -و-  بع�س  فوق  بع�صه 
�صمها اإلى بع�صها، من خلل نموذج تف�صيرى يو�صح هذه العملية، وبذلك يمكن الو�صول اإلى ماهية العمارة 

الإ�صلمية. 

وتعتمد هذه الدرا�صة فى بناء النموذج التف�صيرى على درا�صة العلقة بين التحول ال�صيا�صى، والذى 
يعنى انتقال ال�صلطة من جماعة �صيا�صية اإلى اأخرى، وهو ما يطلق عليه ابن خلدون الع�صبية ال�صيا�صية)3(
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التى تقوم عليها الدول، على نحو ما حدث من انتقال لل�صلطة من الأيوبيين اإلى المماليك فى م�صر، 
ومن المماليك اإلى العثمانيين ثم اإلى محمد على واأ�صرته. 

)لوحة )1( باب زويلة(

وهذا النتقال عادة ما ي�صاحبه تغير فى نمط اأو طرز العمارة وفى تخطيط المدن، و ل يكون مثل هذا 
التغير �صريع الحدوث، بل ياأخذ وقًتا من الزمن، وهذا ما عبر عنه ابن خلدون )فى اأن ر�صوخ ال�صنائع فى 
الأم�صار، اإنما هو بر�صوخ الح�صارة وطول اأمدها()4(. ون�صتطيع اأن نترجم هذه العبارة معمارّيا باأن الطراز 
المعمارى المميز لأى ع�صر ل بد له من وقت لكى تت�صح معالمه، وهذا التميز الم�صاحب لأى طراز ل بد 

واأن ين�صاأ فى ظل ا�صتقرار �صيا�صى يتيح للمعمارى الإبداع.

هناك ثلثة م�صتويات من البنى تحدد العلقة بين العمارة وال�صيا�صة: 

- الم�صتوى الأول: العمارة ك�صاهد �صيا�صى. وهو يمثل البنية ال�صطحية، وفى هذا الم�صتوى تكون 
�لعمارة �شجلاً للعديد من �لأحد�ث �ل�شيا�شية �لتى مرت عليها، �أو حدثت فى �لمن�شاأ �لمعمارى، �أو 

تركت �أثرها عليها، ومن �أمثلة ذلك، باب زويلة )�شكل 1، لوحة 1( �لذى

�صكل )1( باب زويلة

بالعا�صمة  الفاطميين  حكم  مقر  القاهرة  ح�صن  اأبواب  اأحد  ليكون  الفاطمى)5(.  الع�صر  فى  �صيد 
الفاطميين  ق�صور  ي�صم  كان  الذى  الح�صن  على  يغلق  كان  اأنه  اإذ  حربية،  وظيفة  ذا  وكان  الم�صرية، 

وم�صجدهم الجامع وجندهم ومواليهم. 
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التتار  اأحد ر�صل  المماليك  اأحد �صلطين  المظفر قطز  ولكن منذ عام 658هـ/1259م، حين و�صط 
بظاهر باب زويلة، ثم علق رءو�س ر�صل التتار الأربعة على باب زويلة)6(. اكت�صب الباب منذ ذلك الوقت 
ذلك  منذ  عليه،  الإعدام  حوادث  وتوالت  الحربى)7(،  دوره  تل�صى  مع  خا�صة  �صيا�صية  �صلطوية  وظيفة 

الحين حتى القرن التا�صع ع�صر الميلدى، 
واأعدم ال�صلطان المملوكى طومان باى اآخر 
الباب)8(.  هذا  على  المماليك  �صلطين 
ع�صر  لبداية  رمًزا  الإعدام  هذا  وكان 
العثمانيين فى م�صر ونهاية ع�صر المماليك. 
على  محمد  وع�صر  العثمانى  الع�صر  وفى 
الإعدام  حكم  تنفيذ  عمليات  توالت 
الخديو  ع�صر  حتى  الباب)9(  هذا  على 
الح�صبة  متولى  لجلو�س  كان  اإ�صماعيل. 
بالقاهرة عند هذا الباب اأثره فى تغير ا�صمه 
وبمرور  المتولى.  باب  اإلى  العامة  لدى 
لهذه  الحقيقى  ال�صبب  النا�س  ن�صى  الوقت 

الت�صمية، وت�صوروا اأن المق�صود بالمتولى  
ظل  ثم  ومن  ال�صالحين،  الأولياء  اأحد 
بربط  العامة  بع�س  اإليه  يتقرب  الباب  هذا 

الخرق بم�صاميره)10(. 

باإثبات  ال�صلطين  ي�صعى  كما 
ب�صورة  عمائرهم  على  انت�صاراتهم 
هذه  على  �صاهدا  لتكون  باأخرى،  اأو 

النت�صارات، 

)�صكل )2( مدر�صة ال�صلطان الأ�صرف بر�صباى بالقاهرة(

)�صكل )3( مدر�صة ال�صلطان الأ�صرف بر�صباى بالقاهرة(

ومن ذلك تعليق خوذة ملك قبر�س على باب مدر�صة ال�صلطان الأ�صرف بر�صباى بالقاهرة )�صكل 2، 
قبر�س)11(.  فيها  فتحت  التى  ال�صنة  ت�صييدها عام 829هـ/1425م، وهى  انتهى من  والتى  لوحة 2(،   ،3

وظلت هذه الخوذة باقية حتى القرن 11هـ/17م)12(. 
هذا  فى  العميقة.  البنية  جانبى  اأحد  يمثل  وهو  للعمارة،  ال�صيا�صية  الرمزية  الثانى:  الم�صتوى   -
العمارة  العمائر �صاع فى  النوع من  ال�صيا�صية. ومثل هذا  الدولة وتوجهاتها  العمارة قوة  الم�صتوى تج�صد 
ح�صارًيا  م�صموًنا  بع�صها  يحمل  المعمارية،  المدلولت  من  عدد  فى  الرمزية  هذه  تتمثل  الإ�صلمية. 
وبع�صها الآخر م�صموّنا �صلطوّيا �صيا�صّيا، ويجمع بينهما اأحيانا بع�س العمائر ذات الدللت المتعددة. تعد 

قبة ال�صخرة )�صكل 4، لوحة 3( والحرم القد�صى ال�صريف )�صكل 5، لوحة 4( حولها اأبرز العمائر التى تحمل

)لوحة )2( مدر�صة ال�صلطان الأ�صرف بر�صباى بالقاهرة(
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من العمائر �صاع فى العمارة الإ�صلمية. تتمثل هذه الرمزية فى عدد من المدلولت المعمارية، يحمل 
م�صموّنا  الآخر  وبع�صها  ح�صارًيا  م�صموًنا  بع�صها 
العمائر  اأحيانا بع�س  بينهما  �صيا�صّيا، ويجمع  �صلطوّيا 
ذات الدللت المتعددة. تعد قبة ال�صخرة )�صكل 4، 
 )4 لوحة   ،5 )�صكل  ال�صريف  القد�صى  والحرم   )3 لوحة 
ح�صارية.  تحملم�صامين  التى  العمائر  اأبرز  حولها 
�صهد  الذى  الأموى،  الع�صر  اإلى  القبة  ت�صييد  يعود 
البيزنطية  والدولة  الأموية  الدولة  بين  ح�صارّيا  نزاًعا 
النزاع  واتخذ هذا  القديم،  العالم  ال�صيطرة على  على 
�صوًرا متعددة. منها تعريب طراز اأوراق البردي التى 

كانت ت�صنع فى م�صر)13(.

لوحة )3( قبة ال�صخرة

�صكل )4( قبة ال�صخرة
لوحة )4( الحرم القد�صى ال�صريف

�صكل )5( الحرم القد�صى ال�صريف
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 وتعريب للنقود )لوحة 5، 6، 7( فى اإطار �صيا�صة ر�صمها عبد الملك بن مروان الهدف منها اإر�صاء 
�صرب  حق  اإعادة  فى  ورغبته  للم�صلمين،  وال�صيا�صى  الدينى  ال�صعور 
الملك  مظاهر  من  كمظهر  الخليفة  �صخ�س  فى  الخلفة  اإلى  النقود 
وال�صلطان بعد اأن انتزع حق �صرب  النقود كثير من الولة والثائرين فكان 
ال�صائدة تحقيًقا  الفو�صى  الق�صاء على  �صبًبا مهّما فى  النقدى  الإ�صلح 
لل�صتقرار ال�صيا�صى. ف�صل عن اأن النقد العربى الخال�س يعبر عن �صيادة 
الدولة وخروجها من تحت عباءة النفوذ القت�صادي البيزنطي، لذا اتجه 
عبد الملك اإلى ال�صتقلل القت�صادى بتعريب النقود، ف�صًل عما يتيحه 
هذا من توحيد النظام النقدى فى دولة تمتد عبر م�صاحات �صا�صعة من 

الأرا�صى)14(. 

اإلى  ال�صامل  المخطط  هذا  اإطار  فى  مروان  بن  الملك  عبد  اتجه 
القد�س  ففى  الفكرى،  واتجاهها  الدولة  �صيادة  اإلى  ترمز  التى  العمارة 

تبنى م�صروًعا ذا طابع �صيا�صي دينى ح�صارى، يرتكز على الهتمام بعمارة الحرم القد�صى ال�صريف خا�صة 
بالعقيدة  الحرم  الأق�صى )�صكل 6، لوحة 8(، لرتباط هذا  والم�صجد  ال�صخرة )�صكل 4، لوحة 3(  قبة 

�صلى  وفيه  القبلتين،  اأول  فهو  الإ�صلمية 
اإ�صراوؤه  كان  واإليه  بالأنبياء   )�( الر�صول 
عمارة  كانت  ولما  معراجه)15(.  كان  ومنه 
الحرم اآنذاك ب�صيطة ل تتنا�صب مع ما حولها 
)لوحة  القيامة  كني�صة  خا�صة  كنائ�س،  من 
قد  ما  ومع  الم�صيحيين،  لدى  المقد�صة   )9
بع�س  نفو�س  فى  الكنائ�س  عمارة  تحدثه 
اإثبات  فى  الملك  عبد  ورغبة  الم�صلمين، 
للمدينة)16(.  الجديدة  الح�صارية  الهوية 
تبنى م�صروع عمارة قبة ال�صخرة )�صكل 4، 

لوحة 3( والم�صجد الأق�صى )�صكل 6، لوحة 8(. 

ويلفت النتباه من هذا الم�صروع قبة ال�صخرة )�صكل 4، لوحة 3(، اإبراز اآثار الحرم، فهى تعد اأول 
عمل معمارى واع لعظمته بل متباه بها، انتهى من بنائها عام 72هـ/692م. وهى

لوحة ) 5( تعريب للنقود

لوحة ) 6( تعريب للنقود

لوحة ) 7( تعريب للنقود

�صكل )6( الم�صجد الأق�صى

ُترى من م�صافات بعيدة، وهى مبنية فوق �صخرة مقد�صة )لوحة 10(، حولها ممران يدوران حولها 
بم�صقط مثمن، �صامخة فى الهواء فى مركز الحرم القد�صى على تل من تلل القد�س. وهذه القبة ذات 
الت�صميم الهند�صى الذى ي�صل لحد الكمال والروعة كانت مزخرفة بالف�صيف�صاء على كل �صطوحها داخًل 
اإ�صفاء كل �صفات  اأنف�صهم من  لم يملكوا  اأن كثيًرا منهم  الرائين حتى  تبهر  وخارًجا، وكانت وما زالت 
البريق واللمعان عليها، مهملين فى الوقت نف�صه، للأ�صف، اأن يخبرونا ماذا كانت تمثل تلك اللوحات 
الف�صيف�صائية ؟، و ل ن�صتطيع اأن نحكم على مو�صوعات ف�صيف�صاء القبة حكما كليا؛ لأن جزءا كبيرا من 

الف�صيف�صاء الأموية ُفقد، ولكننا نملك بع�س ال�صواهد على هذه المو�صوعات من ف�صيف�صاء

                     لوحة )9( كني�صة القيامة

              لوحة )10( ال�صخرة المقد�صة
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الرمزية  اإلى  النتهاء  القبة  عمارة  بدقة  ربطها  عند  يمكن   ،)11 )لوحة  الداخلى  المثمن  الرواق 
ال�صيا�صية لها. 

يبدو  التى  بالدرجة  غريًبا  لي�س  القبة  مخطط 
الآثار  الم�صت�صرقين وعلماء  اليوم، يرى بع�س  بها 
رومانى  اأ�صل  ذو  ال�صخرة  قبة  اأن تخطيط  العرب 
يعرف بمخطط �صريح ال�صهيد، وهو عبارة الطواف 
لهذا  وهو  طوافية.  طقو�صية  اإذن  وظيفته  حوله، 
المبكرة  الم�صيحية  الفترة  فى  ا�صتعمل  ال�صبب 
البيزنطية،  الأرا�صى  ال�صام، وفى مجمل  بلد  فى 
المهمة،  الكاتدرائيات  من  العديد  عمارة  فى 

ككاتدرائية ب�صرى )�صكل 7( فى حوران التى ما تزال بقاياها قائمة اإلى اليوم، وكني�صة القيامة )لوحة 9( فى 
القد�س نف�صها، وهما الثنتان تعودان اإلى فترة الحكم البيزنطى فى عهد جو�صتينيان )حكم 527 - 565م(. 

توازًنا  المخططات  هذه  اأكثر   )3 لوحة   ،4 )�صكل  ال�صخرة  قبة  ولكن 
هند�صّيا، وهى من دون اأى �صك قد ق�صد بها التمايز والتناف�س مع قبة قبر 

الم�صيح فى كني�صة القيامة التى تطل عليها من اأعلى جبل مورياه)17(.

اأن تخطيط قبة ال�صخرة )�صكل 4،  ويرى الدكتور فريد �صافعى 
منطقة  فى  البيزنطية  العمائر  لنماذج  تخطيط  اأى  يطابق  ل   )3 لوحة 
بلد ال�صام اأو فى غيرها. بل هو تحوير واقتبا�س منها ليتفق مع الغر�س 
الذى �صيد من اأجله البناء وهو اأن يحيط بال�صخرة )لوحة 10(، وهى 
البقعة المباركة التى عرج منها محمد � اإلى ال�صماء حين اأ�صرى به 
ربه من مكة المكرمة اإليها. لذا فقد روعى فى التخطيط اأن يوفر غر�س 

تعيين تلك البقعة، ثم غر�س الطواف حولها للتبرك بها. وهو اأمر يختلف تماًما عن الذى �صيدت من اأجله 
تلك العمائر الدينية البيزنطية ذات التخطيطات الم�صابهة. التى عادة ما توجه نحو الحنية. ول تتعدد فيها 
المداخل كما تعددت فى قبة ال�صخرة، ومهما يكن من اأمر، فاإن تخطيطات تلك العمائر الدينية البيزنطية 
لي�صت ابتكارات بيزنطية اأو �صورية، بل كانت فى الأ�صل تخطيطات رومانية دينية �صابقة، اأخذتبدورها 

من اأ�صول اإغريقية)18(.

لوحة )11( ف�صيف�صاء قبة ال�صخرة

�شكل )7( كني�شة ب�شري
م�شقط �أفقي  

البيزنطية فى بلد  للف�صيف�صاء  امتداًدا  الحرفية  الناحية  ال�صخرة )لوحة 11( من  قبة  وتعد ف�صيف�صاء 
ال�صام والدولة البيزنطية، ولها العديد من الأمثلة فى كنائ�س بلد ال�صام والعا�صمة الق�صطنطينية، واأ�صهرها 
اآيا �صوفيا )لوحة 12(، وكنائ�س �صالونيكا الإغريقية، غير اأن ف�صيف�صاء قبة ال�صخرة ذات موا�صيع معقدة فى 
اأ�صولها وكيفية اختيارها ومعانيها، فعلى خلف النماذج البيزنطية التى تت�صارك واإياها فى التقنية، تركز 
وبالتوريق  والت�صجيلية  القراآنية  بالكتابات  وتح�صرها  اللتمثيلية،  الموا�صيع  على  ال�صخرة  قبة  لوحات 
والزخارف النباتية، بع�س الأ�صكال الغام�صة اليوم، والتى ربما تكون تحويًرا لتيجان ملوك وم�صتلزمات 

وظيفتهم من �صولجانات ومجوهرات وما �صابهها. 

اإننا هنا اأمام ت�صاوؤلت عديدة تطرح نف�صها عن هذا المبنى ورمزيته، اإن التوجهات ال�صيا�صية والإعلمية 
والعقيدة تبرز فى الآيات القراآنية المختارة بدقة، وفى تركيز و�صع �صور تيجان الملوك فى الرواق حول 
القبة وبمواجهتها. فالن�س القراآنى يحتوى على كل الآيات التى تتكلم عن الم�صيح فى موقعه الإ�صلمى 
المختار كنبى مر�صل. والتيجان تبدو اأ�صبه ما يكون بالتيجان الحقيقية للملوك المغلوبين، التى كان اأباطرة 

الرومان والبيزنطيين ي�صعونها فى معابدهم وكنائ�صهم كعلمات ن�صر ورمز اإيمان باأف�صلية معتقدهم.

لوحة )12( ف�صيف�صاء كني�صة اآيا �صوفيا با�صتنبول

وبالتالى يمكن هنا اأن ننظر اإلى هذين العن�صرين الزخرفيين على اأنهما بالن�صبة لبناة قبة ال�صخرة )�صكل 
فى  بنيت  قد  ال�صخرة  قبة  اأن  تذكرنا  اإذا  خا�صة  المنت�صرين،  ولدولتهم  لدينهم  دعاية  و�صيلتا   )3 لوحة   ،4
القد�س التى كان اأغلب �صكانها الم�صيحيين ما زالوا يدينون بالولء لإمبراطور الق�صطنطينية البيزنطى، فى 

وقت كانت الدولة الأموية فيه فى خ�صم �صراع مرير مع البيزنطيين فى �صمال بلد ال�صام)19(. 
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ح�صارة  بث  فى  الأموية  الدولة  رغبة  عن  القد�س  فى  ينبئ  �صيا�صية  رمزية  ذو  معمارى  مبنى  فالقبة 
الدولة  قوة  مدى  عن  الآخرين  اإلى  ر�صالة  ويوجه  المدينة،  فى  المقيمين  الدولة  اأتباع  عن  تعبر  جديدة 
وم�صمون ر�صالتها. وظلت قبة ال�صخرة بلونها الذهبي، رمًزا لمدينة القد�س، يعلوها الهلل الذى يوازى 
اتجاه القبلة. وعندما ا�صتولى ال�صليبيون على القد�س نزعوا الهلل من فوق قبة ال�صخرة، واأقاموا مكانه 
�صليًبا من الذهب. وعندما ا�صترجع �صلح الدين القد�س مرة اأخرى �صنة 583 هـ / 1187م، ت�صلق بع�س 
الم�صلمين القبة واقتلعوا ال�صليب، واأعادوا الهلل اإلى مكانه)20(. هكذا �صكل الموقع الذى �صيدت عليه 

قبة ال�صخرة جانبا من الرمزية ال�صيا�صية. 

ال�صلطان  ا، حينما اختار  اأي�صً القاهرة  نرى هذا يتكرر فى 
الكامل الأيوبى اأن ي�صيد دار الحديث الكاملية فى داخل القاهرة 
الفاطمية وعلى ق�صبتها العظمى، لياأتى ال�صالح اأيوب من بعده 
647هـ/1249م.  عام   )13 لوحة   ،8 )�صكل  مدر�صته  لي�صيد 
على جزء من الق�صر ال�صرقى الفاطمى، لت�صتمر بذلك الأهمية 
الدر �صريح  باإلحاق �صجرة  تاأكد  الذى  الموقع،  ال�صيا�صية لهذا 
لل�صالح بالمدر�صة )�صكل 9، لوحة 14( العام 648هـ/1250م. 
وذلك وفاء لزوجها ال�صلطان. ولكى تذكر مماليكه بولئهم له 

ولها بالتبعية، و�صيدت لنف�صها قبة بالتبعية

�صكل )8( المدار�س ال�صالحية - م�صقط اأفقي

الرمزية ال�صي��صية لعم�ئر الق�هرة:

لوحة )13( المدار�س ال�صالحية

لوحة )14( قبة ال�صالح نجم الدين اأيوب

�صكل )9( قبة ال�صالح نجم الدين اأيوب
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و�صيدت لنف�صها قبة �صريحية )�صكل 10، لوحة 15( بالقرب من م�صهد ال�صيدة نفي�صة حملت األقابا 
لها دللت �صيا�صية تعبر عن الفترة التى ا�صتبدت فيها بحكم 
اأيوب)21(.  الدين  نجم  ال�صالح  بن  توران�صاه  وفاة  بعد  م�صر 
كان موقع مدر�صة ال�صالح اأيوب )�صكل 8، لوحة 13( وقبته 
الفاطمى  ال�صرقى  الق�صر  من  جزًءا   )14 لوحة   ،9 )�صكل 
الكبير، وهو ما اأتاح للظاهر بيبر�س البندقدارى فر�صة لكى 
يختار جزًءا من الق�صر لكى ي�صيد عليه مدر�صته )لوحة 16( 
اإلى جوار مدر�صة ال�صالح، معلنا بذلك بداية ت�صابق على هذه 
المنطقة لت�صييد المن�صاآت ال�صلطانية، ولكى يكر�س اإعلنه 

لقيام دولة المماليك على اأنقا�س الدولة الأيوبية، ومثلت هذه المدر�صة تطورا اإ�صافيا فى عمارة المدار�س 
فى م�صر وملحقتها، اإذ �صمت ُكتاًبا و�صبيًل لخدمة المارة األحقا بها)22(. 

لوحة )15( قبة �صجر الدر

�صكل )10( قبة �صجرة الدر

لوحة )16( مدر�صة الظاهر بيبر�س - بقايا

وياأتى ال�صلطان المن�صور قلوون بعد ذلك لكى ي�صيد على بقايا الق�صر الغربى الفاطمى )�صكل 11( 
وظيفّيا،  ال�صابقتين  المن�صاأتين  عن  تتميز  اأن  لها  اأراد  من�صاأة 
المن�صور  كان  فقد  المعمارية،  الناحية  من  قدرا  تعلوهما  واأن 
عليهم.  ويتفوق  �صابقيه  يناف�س  اأن  مبا�صرة  غير  بطريقة  يريد 
فقد  �صابقيه  لمن�صاأتى  مغايرة  خدمية  من�صاأة  المن�صور  �صيد 
ال�صحية  الرعاية  لتوفير  بيمار�صتان)23(  لي�صيد  اختياره  وقع 
وحماًما  وقبة  مدر�صة  البيمار�صتان  بهذا  واألحق  للم�صريين. 
ا ل�صقى الدواب )�صكل 12، 13، 14، لوحة 17، 18،  وحو�صً

.)21 ،20 ،19

المعمارية  قلوون  المن�صور  ال�صلطان  مجموعة  ت�صتهر 
فاإن  ذلك  من  وبالرغم  بالبيمار�صتان،   )14  ،12 )�صكل 
البيمار�صتان اأكثر مكونات المجموعة اختفاء وبعًدا عن الناظر 

من الق�صبة العظمى، ويمكن تبرير ذلك بحاجة المر�صى للهدوء، اإل اأن هذا ل يعطى تف�صيًرا كامًل، واإل 
فلَم لم يبِن المن�صئ مبناه خارج المدينة اأو فى اإحدى �صواحيها ؟!. ولعل اأحد اأكثر التف�صيرات اإقناعا  

�صكل )11( الق�صر الغربي الفاطمي
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فى  ال�صيا�صية  قوته  من  ليع�صد  با�صمه  خيرية  كموؤ�ص�صة  البيمار�صتان  يرتبط  باأن  المن�صئ  اهتمام  هو 
من  جزء  باأى  للت�صحية  الحاجة  دون  ومدر�صته  بمدفنه  البيمار�صتان  فيلحق  مماته،  بعد  ومكانته  حياته 
الواجهة ذات القيمة ال�صيا�صية الكبيرة)24(. بل اإن اإخفاء البيمار�صتان خلف ال�صريح والمدر�صة كان هدًفا 
�صيا�صّيا مدرو�ًصا، ولي�س نتيجة عفوية لمعطيات الموقع، فلن ي�صتطيع اأى �صخ�س ا�صتخدام البيمار�صتان 
ب�صريح  ربطه  باأن  البيمار�صتان  بطوطة  ابن  و�صف  كيف  فلنتاأمل  والمدر�صة،  ال�صريح  على  المرور  دون 
ال�صلطان قلوون "واأما البيمار�صتان الذى بين الق�صرين عند تربة الملك المن�صور قلوون فيعجز الوا�صف 
األف دينار كل  اليوم  اأن مجباه فى  المرافق والأدوية ما ل يح�صر، ويذكر  اأعد فيه من  عن محا�صنه، وقد 
من  للرائى  ظاهًرا  البيمار�صتان  كان  قلوون" لو  المن�صور  "تربة  �صيذكر  بطوطة  ابن  كان  فهل  يوم")25(. 

الق�صبة العظمى؟. 

�صكل )12( جمموعة املن�صور قلوون -  م�صقط وقطاع راأ�صي

�صكل )13( مجموعة المن�صور قلوون
قطاع في القبة

�صكل )14( مجموعة المن�صور قلوون 
مج�صم
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وبالرغم من توا�صع البيمار�صتان موقًعا بالن�صبة للعنا�صر الأخرى للمجموعة، فاإنه يحظى باأكبر م�صاحة. 
بل اإن م�صاحة البيمار�صتان وحده اأكبر من م�صاحة كل العنا�صر الأخرى لمجموعة قلوون مجتمعة. واإن 

دل ذلك على �صىء فاإنما يدل على اأنه -من النواحى الوظيفية الطبية 
اليومية  الحياة  فى  تاأثيًرا  المجموعة  عنا�صر  اأكثر  كان  والجتماعية- 
لمدينة القاهرة ولحظ ذلك العديد من الرحالة الذين زاروا م�صر بعد 
التجيبي  الرحالة  فيقول  على،  محمد  ع�صر  وحتى  المجموعة  اإن�صاء 
"وبهذه القاعة العلية مار�صتان عظيم القدر، �صهير الذكر، ينح�صر عنه 
�صهير  العاهات،  وذوى  للمر�صى  معد  الملوك  ق�صور  من  ق�صر  اأعظم 
الذكر يخ�س ال�صلطان المن�صور قلوون ال�صالحى... وقف عليه اأمواًل 

عظيمة ورتب فيه الأطباء والجراح ومن يعالج اأمر المر�صى")26(. 

الغربى.  الفاطمى  الق�صر  بقايا  من  البيمار�صتان  اأن  المرجح  ومن 
واأعاد معمار قلوون ا�صتغلله من�صاأة خيرية. 

ال�صريحية  القبة  فاإن  البيمار�صتان،  من  العك�س  وعلى 
ظهوًرا  الأكثر  العن�صر  ت�صكل   )21  ،19 لوحة   ،13 )�صكل 
بالمجموعة، وهى تهيمن مع المئذنة على �صارع المعز لدين 
ا� )لوحة 18(، بحيث يراها 
القادم من باب الن�صر )�صكل 
اتجاه  فى   )22 لوحة   ،15

�صارع المعز، والقادم من باب الفتوح )لوحة 23( �صالكا �صارع المعز، ومما 
يعزز هذه الفر�صية اأنه كان من المنطقى اأن تكون المدر�صة هى العن�صر الذى 
يلت�صق بالمئذنة -ولي�س ال�صريح– لرتباط وظيفة المئذنة بالمدر�صة ولي�س 
بال�صريح. فبنى المعمار المئذنة)27( فى اأهم موقع للناظر للمجموعة. واأكد 
على اأهمية المئذنة ببنائها ب�صخامة ونوعية من الزخارف ب�صكل غير م�صبوق 
فى ماآذن القاهرة)28(. ومعمار قلوون كان ذكّيا حين اآبتعد بمئذنة قلوون 
عن مدر�صة الظاهر بيبر�س ومئذنتها التى تواجه مدخل مجموعة قلوون حتى يعطى للمجموعة بعًدا ب�صرّيا

لوحة )17( مجموعة المن�صور
 قلوون

لوحة )18( مجموعة المن�صور قلوون 
المئذنة

لوحة )19( مجموعة المن�صور قلوون 
واجهة

                             لوحة )20( مجموعة المن�صور قلوون 
                                                      المدخل

ا، ل يقابل ببعد مئذنة بيبر�س بل يتفوق عليها. ومن مظاهر الهتمام ال�صديد بو�صل ال�صريح بالحياة  خا�صّ
العامة فى �صارع المعز الممر الطويل ذو الت�صميم المعقد الذى يو�صل ال�صباك ال�صرقى بالحائط ال�صمالى 
القراآن-  -قراءة  القراءة  يتناوبون  قراء  ا  اأي�صً القبة  هذه  "وفى  المقريزى  يقول  حيث  بال�صارع،  لل�صريح 
بال�صبابيك المطلة على ال�صارع طول الليل والنهار...")29( وهي ظاهرة الهدف منها اإك�صاب المتوفى بالقبة 
مزيًدا من الثواب، وكذلك لفت انتباه المارة وهم يتكاثرون بالق�صبة للدعاء للمتوفى والمن�صاأ. و�صنرى 
تن�س  المملوكية  بالمن�صاآت  الخا�صة  الوقفيات  ذلك  بعد 

على وجود قراء بالأ�صرحة لنف�س الهدف. 

فالهدف من بناء ال�صريح بهذا الموقع، وهذا الحجم، 
والهدف من ارتباطه بالمبانى ذات ال�صفة الدينية والخيرية 
رمًزا  ي�صبح  اأن  وهو  الأولى،  بالدرجة  �صيا�صّيا  �صبًبا  كان 
بها  يوؤدى  التى  الت�صريفات  وقاعة  واأ�صرته  قلوون  لحكم 
وتحقق  ال�صالحية،  القبة  من  بدًل  اليمين،  الدولة  رجال 
المقريزى  فيقول  قلوون.  اأ�صرة  عهد  نهاية  حتى  لل�صريح  الوظيفة  هذه  وا�صتمرت  بنجاح،  الهدف  هذا 
بعد الملك  نامو�س  اإقامة  منها  القبة  اإلى  يتو�صل  التى  القاعة  فى هذه  الخدام  باإقامة  الملوك  وق�صد   ..."

لوحة )21( مجموعة المن�صور قلوون 
 القبة من الداخل

�صكل )15( باب الن�صر
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اإل من كان  القبة  اإلى  الدخول  اأحًدا من  اليوم ل يمكنون  اإلى  الحياة وهم  الموت كما كان فى مدة 
من اأهلها... وكانت العادة اإذا اأمر ال�صلطان اأحًدا من اأمراء م�صر وال�صام فاإنه ينزل من قلعة الجبل وعليه 
الق�صرين وعمل ذلك من عهد  ال�صالحية بين  اإلى المدر�صة  القاهرة فيمر  الت�صريف وال�صربو�س وتوقد له 
المعز اأيبك، ومن بعده، فنقل ذلك اإلى القبة المن�صورية و�صار الأمير يحلف عند القبر المذكور، ويح�صر 
القبة ثم ين�صرف الأمير ويجل�س له فى طول �صارع  اأ�صمطة جليلة بهذه  تحليفه �صاحب الحجاب وتمد 
القاهرة اإلى القلعة اأهل الأغاني لتزفه فى نزوله و�صعوده. وكان هذا من جملة متنزهات القاهرة، وقد بطل 

منذ انقر�صت دولة بنى قلوون")30(. 

تلى المدر�صة ال�صريح فى الواجهة. وهى تبرز عن ال�صريح ب�صبب 
معطيات الموقع، لأنها من زيادات علم الدين �صنجر الم�صرف على ت�صييد 
تفكيره  من  المن�صاأة  قمة  على  والقبة  المدر�صة  جعل  وبالتالى  المن�صاأة، 
الكاتب حيث يقول عن زيارة  هو واختياره، ويذكر ذلك �صافع بن على 
قلوون للمن�صاأة "هذه المدر�صة من زيادات علم الدين ال�صجاعى لم يكن 
مولنا اأمر بها، ول اأراد غير بيمار�صتان واكت�صاب مثوبته والتعلق ب�صببها، 
ولما خرج مولنا ال�صلطان من البيمار�صتان كاد اأن ل يدخلها اعر�صا عنها 
وفراًغا منها، ثم دخلها بعد اأن واأ، وما كل �صر يح�صن به العلن، وجل�س 

بمحرابها")31(. 

لوحة )23( باب الفتوحلوحة )22( باب الن�صر

�صكل )16( مدر�صة الظاهر برقوق 
م�صقط افقي

�صكل )17( مدر�صة الظاهر برقوق 
 الواجهة

كان المن�صور قلوون ذكّيا حين اختار اأن يتميز عن �صلفيه ال�صالح اأيوب والظاهر بيبر�س اللذين �صيدا 
مدر�صتين متجاورتين فى مواجهة من�صاأته، بت�صييده بيمار�صتان لخدمة مر�صى الم�صلمين، ولم تكن هناك 
حاجه لإلحاق مدر�صة بمجموعته، غير اأن الفراغ الم�صاحى المتاح اأمام الأمير علم الدين ال�صجاعى جعله 

يفكر فى ا�صتغلله فى من�صاأة دينية. 

البيمار�صتان على كل  الع�صر حول عدم تقديم  اإثارة ت�صاوؤلت فى ذلك  اأمام عدم  الناظر  و�صيتوقف 
من القبة والمدر�صة، وهو الأ�صل فى ت�صييد هذه المجموعة، والتى تعرف به، هناك ل �صك العديد من 
الأ�صباب ذكرنا بع�صها، ومن اأبرزها القوة ال�صيا�صية التى اأراد اأن يبرزها الم�صيد بتقديم �صريحه)32( على 
ر المار به ب�صفة م�صتمرة، ولم يكن ال�صريح جزًءا من مكون  ما �صواه من مكونات المجموعة، لكى يذكِّ
معمارى بل وحدة م�صتقلة، وبذلك لم يثر اعترا�س اأحد، وجاء تقديمة ليكون مع المدر�صة ذات الوظيفة 
الدينية على البيمار�صتان ذى الوظيفة الدنيوية، ك�صدى لترتيب العلوم فى الفكر الإ�صلمى، حيث تقدم 

العلوم النقلية الدينية لت�صريفها على العلوم العقلية الدنيوية. 
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�صيدت مجموعة ال�صلطان اإذن لتكون �صرًحا معمارّيا يعبر عن قوة ع�صره، ولتد�صن بداية حكم اأ�صرته 
قبة �صريحية  باإلحاق  تكر�س  رمزى  �صيا�صى  ذا طابع  الخيرى،  ال�صرح  لقد كان هذا  ال�صام.  وبلد  لم�صر 
المملوكية  �صيخ موؤرخى م�صر  المقريزى  ما دعا  بالقاهرة، وهو  العظمى  بالق�صبة  المارة  انتباه  لفتت  به، 

با�صتعارة اأبيات من ال�صعر للتعبير عن ذلك تقول: 
 اأرى اأهل الثراء اإذا توفوا          بنوا تلك المقابر بال�صخور 

اأبــوا اإل مباهـــة وتيــــها         على الفقراء حتى فى القبور

لوحة )24( مدر�صة الظاهر برقوق 
بالنحا�صين.

لوحة )25( مدر�صة الظاهر برقوق 
القبة والمئذنة

�صكل )18( مدر�صة الظاهر برقوق - قطاع را�صي

هذه  من  عدد  اإقامة  اإلى  محموم  مملوكى  ت�صابق  اإلى  هذا  اأدى 
ال�صروح بالق�صبة العظمى، كل منها يعبر عن مرحلة من مراحل التاريخ 
المملوكى، فاإلى ال�صمال من مجموعة قلوون �صيد الظاهر برقوق جامع 
واإلى  لوحة 24، 25(،  )�صكل 16، 17، 18،  وقبة  ومدر�صة وخانقاه 
الجنوب �صيد الأ�صرف بر�صباى مدر�صته )�صكل 2، 3، لوحة 2(، وعند 
التقاء باب زويلة )�صكل 1، لوحة 1( مع الق�صبة العظمى �صيد الموؤيد 
�صيخ مدر�صته )�صكل 19، 20، لوحة 26، 27(. وا�صتغل مهند�س من�صاأته 
بدنتى باب زويلة لي�صيد فوقهما مئذنتى المدر�صة؛ لي�صيطر ب�صريا على 
القادمين من داخل القاهرة اإلى ظاهرها ومن ظاهر القاهرة اإلى داخلها. 
وعلى امتداد محاور الق�صبة العظمى وال�صوارع الرئي�صية ك�صارع ال�صليبة 
الذى ي�صب فى القلعة �صيد ال�صلطين والأمراء �صروًحا معمارية تعبر 

بقوة عن قوة الدولة و�صيا�صتها. 

ومن الملحظ اأن هذه ال�صروح �صيدت على محاور مرور المواكب 
ال�صلطانية فى الع�صر المملوكى ومواكب الولة العثمانيين)33(. وهو ما 
يعك�س انتقاء دقيًقا لمواقعها. بل وفى توزيع وحداتها ك�صروح ذات 
فى  الدينى  الم�صمون  وينعك�س  �صيا�صى.   - دينى  مزدوج  م�صمون 
الوظيفة التعليمية لها وفى دورها كدور عبادة، اأما الم�صمون ال�صيا�صى 
المقببة  اأ�صرحتهم  اإلحاق  والأمراء  ال�صلطين  اختيار  فى  فينعك�س 
بمن�صاآتهم. رغبة فى اكت�صاب عطف العامة بالدعاء لهم عند مرورهم 
المن�صاأة، كما فعل  اإلى داخل  الولوج  اأو عند  الأ�صرحة،  بجوار هذه 

معمار مدر�صة الموؤيد �صيخ )�صكل 19، 20، لوحة 26، 27(، الذى اختار

 اأن ي�صع قبة الموؤيد بعد دركاة المدخل مبا�صرة، لكى يدعو له كل داخل اإلى ظلة القبلة. كما تعك�س �صخامة القبة 
مكانة ال�صلطان اأو الأمير وقوته ومدى ثروته التى حازها، فهى تعبير عن ال�صلطة وطبيعتها.

ون�صتطيع اأن نتلم�س الطبيعة ال�صيا�صية لهذه الأ�صرحة المقببة فى القاهرة، حيث يختلف و�صع ال�صريح 
بالن�صبة للمن�صاأة اعتماًدا على كونه مبنّيا داخل المدينة اأو فى القرافة حيث المقابر. وهذا الختلف

لوحة )26( مدر�صة الموؤيد  �صيخ 
عند باب زويلة

لوحة )27( مدر�صة الموؤيد �صيخ
 عند باب زويلة - المدخل
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�صكل )19( م�صجد الموؤيد �صيخ - م�صقط راأ�صى

�صكل )20( م�صجد الموؤيد �صيخ 
 قطاع راأ�صي

ل يجىء من النوع المعمارى للمبنى فهو دائًما ذو م�صقط مربع تعلوه قبة، ولم ين�صاأ من طراز الزخارف 
والذى يتبع طراز الع�صر. 

واإنما يكمن الختلف فى علقة غرفة الدفن بما يحيط بها، فقد وجد اأن الأ�صرحة داخل المدينة 
تتبع قوانين فى تحديد موقعها، وب�صورة اأكثر تحديدا بالموؤ�ص�صة التى تكون جزًءا منها، ولها من الخ�صائ�س 
التى ل نجدها فى اأ�صرحة القرافة خارج القاهرة. فالمحيط الح�صرى له تاأثير خا�س على هذا النوع من 

العمارة. ومن هنا نطرح �صوؤاًل حول كيفية هذا التاأثير ولماذا يحدث ؟. 

من  النوع  هذا  بمثل  الموؤرخين  اهتمام  عدم  ب�صبب  المكتوبة  الم�صادر  من  مبا�صرة  اإجابة  توجد  ل 
الأ�صئلة، وتكمن الأجابة عن هذا الت�صاوؤل فى الحقائق الخر�صاء التى يوفرها الأثر وما يحيط به لم يكن 
لل�صريح التذكارى مكان داخل المدينة حتى حدث تغير مبدئى فى الدور الذى يلعبه. حين اأ�صبح من 
عادة الطبقة الحاكمة توفير اأ�صرحة خا�صة بها. ويكون ذلك قبل وفاة �صاحب المن�صاأة الم�صيد له ال�صريح 
ليدفن فيه ملحًقا بمن�صاأته، وهذا ال�صريح يعد مدفًنا م�صتقبلّيا، وكانت العادة اأن ي�صيد �صريح فوق �صخ�س 

مدفون به بالفعل. 
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اآبائه  رفات  ا�  لدين  المعز  نقل  حين  الفاطمية،  القاهرة  ت�صييد  عند  الممار�صات  هذه  اأولى  بداأت 
�صنة 362هـ /973م)34(. فقد كان  الكبير  ال�صرقى  الق�صر  اإلى جوار  الزعفران  ليدفنها فى ترب  واأجداده 
خا�صة  اأهمية  مقابرهم  اكت�صبت  ولذا  عقيدتهم،  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  وذريتهم  للأئمة  الفاطميين  تعظيم 
المرحلة  فى  الفاطمية  ال�صيا�صة  اإطار  لم�صر. وفى  الفاطمى  الحكم  مقر  الذى كان  القاهرة  داخل ح�صن 
الأخيرة من عمر هذه الدولة �صيدت م�صاهد اأ�صرحة وهمية لأفراد اآل البيت بهدف ك�صب ود الم�صريين 
ذوى العاطفة الدينية القوية. ولكن هذه الم�صاهد كان معظمها فى القرافة اأو خارج المدينة. والوحيد من 
م�صاهد الفاطميين الذى �صيد داخل المدينة هو م�صهد راأ�س الح�صين )لوحة 28( والذى ما زال باقًيا اإلى 
اليوم بالمدينة وقد جدد على مراحل، وتبقت قبة فاطمية وحيدة داخل مدينة القاهرة، تقع اأمام خانقاة 
بيبر�س الجا�صنكير )�صكل 21، لوحة 29(، وهى مثل فريد ي�صبق ظهور العمائر الجنائزية بالمدينة بحوالى 

قرن)35(. 

جاء اإلحاق �صجرة الدر �صريًحا لزوجها ال�صالح نجم الدين بمدر�صته )�صكل 9، لوحة 14( بالق�صبة، 
وبالرغم من حداثة هذه  الدينية.  المن�صاآت  وبين  التذكارية  المن�صاآت  النوع من  بين هذا  الخلط  ليكر�س 

الممار�صة فى م�صر، فقد مور�صت قبل ذلك فى بلد ال�صام، ومن اأبرز اأمثلة هذا النوع �صريح -

لوحة )28( م�صهد راأ�س الح�صين.

 ،30 لوحة   ،22 )�صكل  بدم�صق  بمدر�صته  زنكى  الدين  نور 
متاأثًرا  لعام 567هـ/1072م. وكان فى ذلك  يعود  والذى   )31
بالعمارة ال�صلجوقية)36(. وت�صم كلٌّ من دم�صق وحلب من�صاآت 
اأو  ال�صريحية  والقبة  الم�صجد  بين  تجمع  الوظائف  متعددة 
المدر�صة والقبة ال�صريحية، وهى اأمثلة ت�صبق انت�صار هذا النوع 

من المن�صاآت فى م�صر)37(. 

هذا التركيب المعمارى كان المماليك كحكام فى حاجة 
اأ�صرحتهم  على  اإ�صفاوؤها  يتم  دينية  �صمعة  لكت�صاب  اإليه 
وحلب  ودم�صق  والقد�س  القاهرة  اإثراء  تم  هكذا  التذكارية. 
وغيرها من المدن التى خ�صعت لحكم المماليك بالمجمعات 
المعمارية الجنائزية. ولكى ل ي�صطدم هذا النوع من المن�صاآت

 مع فتاوى الفقهاء الخا�صة بتحريمها، فعل بناتها الم�صتحيل حتى ل يتركوا فر�صة لل�صك فى اأن مبانيهم 
الحيل  من  وبالرغم  �صخ�صية،  تذكارية  اأ�صرحة  على  كالح�صول  محرمة  دوافع  تختبئ  اأن  يمكن  الدينية 

المعمارية التى كان بع�صها مبتكًرا اإل اأن هذا النوع من المن�صاآت تعر�س فى كثير من الأحيان للنتقاد. 

بيبر�س  ال�صلطان  خانقاه   )29( لوحة 
الجا�صنكير

�صكل )21( خانقاه ال�صلطان بيبر�س 
الجا�صنكير - م�صقط افقي

لوحة )30( مدر�صة وقبة نور الدين محمود 
بدم�صق
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ولكى ن�صتطيع اأن نرى الجانب ال�صيا�صى الرمزى فى هذه القباب ال�صريحية، يمكننا اأن نراه من خلل 
التحليل المعمارى: 

الإ�صلمية لأى من�صاأه، خا�صة  ال�صخ�صية  لتاأكيد  المحراب  ا�صتخدام  اأقوى من  اأ�صلوب  • ل يوجد 
ال�صريحية  القباب  فى  المحراب  عن�صر  ووجود  الحرام.  الم�صجد  حيث  المكرمة  مكة  نحو  يوجه  اأنه 
جعل ابن تيمية يرى الهدف منه تحويل النا�س عن عبادة ا� اإلى عبادة المقبورين بالقبة �صواء كانوا اأولياء

لوحة )31( مدر�صة وقبة نور الدين محمود بدم�صق - القبة من الداخل

لوحة )32( خانقاه و�صريح �صيخو

فى  المحراب  وجود  اأن  يوؤكد  ال�صريحية  القباب  من  العديد  فح�س  اأن  غير  �صيا�صية)38(.  �صخ�صيات  اأو 
وهناك  حتمية.  �صرورة  يكن  لم  ال�صريحية  القباب 
�صرورة.  يكن  لم  المحراب  اأن  تثبت  حالت  ت�صع 
وفى هذه الحالت األغى المحراب لتحقيق ما يبدو 
اأكبر، وهو الدعاء للمتوفى  واأنه كان ذا قيمة دينية 
ففى  بالمن�صاأه.  الم�صلين  من  اأو  المارة  من  �صواء 
829هـ/1425م  بر�صباى  الأ�صرف  مدر�صة  �صريح 
)�صكل 2، 3، لوحة 2( ل يوجد به محراب، وهو 
ال�صريح ال�صلطانى الوحيد الذى يخلو منه، ويوجد 

به �صباك فى اتجاه حائط القبلة يفتح

           
            �صكل )23( خانقاه و�صريح �صيخو 

                        م�صقط اأفقي وواجهة

            �صكل )22( مدر�صة وقبة نور الدين محمود
 بدم�صق - م�صقط اأفقى
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على الق�صبة العظمى بالقاهرة، وربما راأى المعمار 
عدم وجود �صرورة للمحراب فى القبة ال�صريحية 
حيث  بالمدر�صة  القبلة  حائط  على  لوجودها 
يفتح من  �صباك  ف�صًل عن وجود  يوجد محرابها، 
القبة على اإيوان القبلة. وفى �صريح الأمير �صيخو 
كانت  750هـ/1349م.   )32 لوحة   ،23 )�صكل 
ال�صريح  بين  الت�صال  �صتلغى  المحراب  اإ�صافة 
وبيت ال�صلة. حيث الدعاء للمقبور والبركة التى 

يمكن اأن تحل عليه من بيت ال�صلة. 

ا على كان المعمار فى الع�صر المملوكى حري�صً

اأن ي�صل ال�صريح ب�صباك بيت ال�صلة واآخر بال�صارع، 
الأحيان  بع�س  فى  معمارّيا  التحايل  اإلى  هذا  واأدى 
اأبوالي�صف�صين  مدر�صة  ففى  الهدف  هذا  لتحقيق 
ليفتح  المعمار  تحايل  )�صكل 24( 730هـ/1330م. 
من  بالمدر�صة  الغربى  الجنوبى  الإيوان  على  �صباك 
بطريقة  ومائًل  عميًقا  جاء  ال�صباك  هذا  ال�صريح، 
لفتة للنظر. بالرغم من وجود باب يفتح على �صحن 

المدر�صة. ولكن تظل الرغبة فى الح�صول على البركة

 والدعاء هدًفا اأ�صا�صّيا ي�صعى اإليه كلٌّ من المن�صئ والمعمار. وفى قرافة القاهرة، نجد غرفة ال�صريح عادة 
على  اأو   ،)33 لوحة   ،28  ،27  ،26  ،25 )�صكل  برقوق  خانقاة  فى  كما  القبلة  حائط  جانبى  اأحد  على 
اأحد الجانبين كما فى خانقاة ال�صلطان اأينال )�صكل 29، لوحة 34، 35(، اأو فى مدر�صة ال�صلطان قايتباى 
)�صكل 30، 31، 32، لوحة 36، 37(. واإذا عدنا اإلى المدينة �صنجد اأن هناك عامًل اآخر يتحكم فى موقع 
القبة ال�صريحية، وهو طبوغرافية المبانى من خلل الن�صيج العمرانى للمدينة. هذا العامل هو الذى يحدد 
لتنا�صب  ت�صميمها  يجب  دفن  غرفة  مجرد  ال�صريح  يكن  فلم  قاطعة،  ب�صورة  لل�صريح  ال�صيا�صية  الرمزية 

الرغبات الدينية للمن�صئ فح�صب، بل كان �صرًحا تذكارّيا �صخ�صّيا يو�صح للعامة تقوى وقوة

�صكل )24( مدر�صة ابو الي�صف�صين 
م�صقط افقي

�صكل )25( خانقاه فرج بن برقوق 
م�صقط افقي

المن�صئ للموؤ�ص�صة الدينية التى كان يلحق بها ال�صريح، فكانت ترفع قبتها اأعلى من كل ما يحيط بها عن 
النتباه.  ت�صميمها  يجذب  بحيث  بجمال  تزخرف  كنت  ما  وعادة  المعمارية،  العنا�صر  من  عدد  طريق 
كذلك كان مطلوب من موقعها اأن يجذب النتباه. ولهذا ن�صاأت العلقة بين طبوغرافية المبانى التذكارية 

والن�صيج الح�صرى للمدينة. 

اتجاه  القبلة  اتجاه  فيه  يطابق  الذى  ذلك  جنائزى  �صرح  لأى  المثالى  الموقع  المنطلق  هذا  يعد 
المبانى  طبوغرافية  وتبين  المواقع.  بع�س  فى  المثالية  المواقع  هذه  بمثل  حظيت  والقاهرة  ال�صارع)39(. 
الجنائزية اأن مثل هذه المواقع المثالية كانت فى الغالب من اخت�صا�س ال�صلطين. فكانوا ي�صيدون من�صاآتهم

�صكل )26( خانقاه فرج بن برقوق - مج�صم

�صكل )27( خانقاه فرج بن برقوق
قطاع راأ�صي

لوحة )33( خانقاه فرج بن برقوق
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�صكل )28( خانقاه فرج بن برقوق
 قطاع راأ�صي

اأثره  المثالى  للموقع  وكان  الرئي�صية،  ال�صوارع  فى 
فى اختيار ال�صلطين ت�صييد من�صاآتهم على الجانب 
القبلة  اتجاه  يتطابق  حيث  العظمى  للق�صبة  الغربى 
الظاهر  من�صاآت  فى  ذلك  ونرى  ال�صارع،  اتجاه  مع 
بينما  �صيخ.  والموؤيد  وبر�صباى  وقلوون  برقوق 
�صريح  واآخر  اأول  �صيد  ال�صرقى  الجانب  على  نرى 
�صجر  �صيدته  الأول  المملوكى  الع�صر  فى  �صلطانى 
الدر لزوجها ملحًقا بمدر�صته والآخر �صيده الغورى 
ويبرز   )38 لوحة  )�صكل33،  بخانقاته  ملحقا 
ال�صريح الأخير ذروة ما بلغته العمارة التذكارية من 
الفخامة والعظمة، حيث من الوا�صح اأنه �صيد ليكون 
الق�صبة  اأهم معلم فى مجمع معمارى يحتل جانبى 

العظمى)40(. 

لوحة )34( خانقاه الأ�صرف اينال

لوحة )35( خانقاه الأ�صرف اينال 
القبة

�صكل )29( خانقاه الأ�صرف اينال - م�صقط اأفقي

�صكل )30( مدر�صة الأ�صرف قايتباي
 م�صقط اأفقي
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لوحة )37( مدر�صة الأ�صرف قايتباي 
 القبة

لوحة )36( مدر�صة الأ�صرف قايتباي

�صكل )32( مدر�صة الأ�صرف قايتباي 
قطاع راأ�صي

�صكل )31( مدر�صة الأ�صرف قايتباي 
واجهة

الأمير  الح�صول على موقع مثالى، فنرى  الأحيان فى  المماليك فى بع�س  الأمراء  ف�صل بع�س كبار 
�صرغتم�س على ما له من نفوذ و�صلطة، لم ي�صتطع الح�صول على موقع مثالى يوفى بكل المطلبين الدينى 
يطل  �صريحه  وجعل  ال�صليبة،  �صارع  على   )39 لوحة   ،36  ،35  ،34 )�صكل  مجمعه  ف�صيد  والح�صرى 
ال�صريح  اأن ي�صيد  اأكثر من �صارع روعى بحر�س على  ال�صارع. وعندما ت�صيد هذه المجمعات على  على 
فى جانب ال�صارع ذى الأهمية الأعلى وقت الإن�صاء، فعندما بنى �صيخو مجمعه )�صكل 23، لوحة 32( 
بين باب زويلة )�صكل 1، لوحة 1(  القديم  ال�صريان  لم ي�صع �صريحه على  تقاطع �صارعين رئي�صيين  عند 
والف�صطاط، واإنما و�صعه على �صارع ال�صليبة والذى يوؤدى اإلى مركز الحكم وهو القلعة. ولنف�س ال�صبب 
اختار ال�صلطان ح�صن موقع مدر�صته و�صريحه )�صكل 37، 38، 39، لوحة 40( فى الميدان اأ�صفل القلعة، 
ولم يخِف رغبته فى ت�صييد �صرح معمارى �صخم له، فتقدم بناء ال�صريح اأمام المحراب، وهو اأ�صد ما كرهه 

الفقهاء فى بناء الأ�صرحة؛

�صكل )33( خانقاه وقبة ال�صلطان الغوري
لوحة )38( مجموعة ال�صلطان الغوري 

 القبة ال�صريحية
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لوحة )39( مدر�صة الأمير 
�صرغتم�س

�صكل )35( مدر�صة الأمير 
�صرغتم�س - واجهة

�صكل )34( مدر�صة الأمير 
�صرغتم�س

هى  كانت  القلعة  مواجهة  فى  الميدان  فى  ال�صريح  اإبراز  فى  رغبته  ولكن  خلفها.  الم�صلم  ي�صلى  حيث 
المهيمنة، فهو بذلك ي�صتطيع اأن يراه من الق�صر الأبلق اأو من القاعة الأ�صرفية )�صكل 40، 41، 42، لوحة 

41( اأو قاعات الحريم.

�صكل )36( مدر�صة الأمير �صرغتم�س 
قطاع را�صي
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�صكل )37( مدر�صة ال�صلطان ح�صن 
م�صقط اأفقي

�صكل )38( مدر�صة ال�صلطان ح�صن
المدخل والمحراب

لوحة )40( مدر�صة ال�صلطان ح�صن�صكل )39( مدر�صة ال�صلطان ح�صن - تفا�صيل

�صكل )40( القاعة الأ�صرفية - م�صقط اأفقي

�صكل )41( القاعة الأ�صرفية
ر�صم تخيلي

�صكل )42( القاعة الأ�صرفية 
لوحة )41( القاعة الأ�صرفيةف�صيف�صاء الأر�صية.
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عدت  بل  ك�صرى،  باإيوان  اإيوانها  فقورن  المعماري  التفاخر  اإلى  المن�صاأة  هذه  فى  الأمر  و�صل  بل 
المدر�صة  هذه  موقع  كان  اآنذاك)41(.  البنيان  عجائب  من  المن�صاأة 
قبل  من  عمارتها  �صخامة  ا�صتغلت  اإذ  عليها،  وباًل  القلعة  تجاه 
الحكم.  مقر  للقلعة  لمناوئتهم  مقًرا  لتكون  لل�صلطة  المعار�صين 
اأمر بهدم درج المئذنتين وهدم  اأن  اإلى  وهو ما دفع الظاهر برقوق 
ب�صطة المدر�صة ودرجها، وكذلك �صد بابها. وظلت حالت اإغلق 
وفتح واإعمار المدر�صة مرتبطة بطبيعة ال�صراع على ال�صلطة �صواء 
العثمانى)42(. وفى كثير من الأحيان  اأو  الع�صرين المملوكى  فى 
كانت �صخامتها التى تعبر عن قوة ال�صلطة وازدهارها وباًل عليها، 

وكان موقعها هو ال�صبب فى ذلك. 

اإذن  المعمارية  بالمجمعات  المعمارية  الم�صاقط  تو�صح 
دوًرا  لعبت  والتى  لم�صيديها.  ال�صيا�صية  الجتماعية  الوجاهة 

محورّيا فى جميع مراحل التفكير والتنفيذ، وهو ما جعل مهند�صيها
 اأمام تحديات متعدد ة، فال�صريح كان مطلوب توجيهه اإلى مكة المكرمة،

 وكانت اأكثر الحلول

لوحة )42( مدر�صة تغري بردي

�صكل )43( مدر�صة تغري بردي - 
م�صقط افقي

 على اأن يكون حده الخارجى موازًيا لل�صارع لحترام خط تنظيم 
اأول  في  المعالجة  هذه  تمت  للقبلة،  موازًيا  والداخلى  الطريق، 
دور  اإلى  بالمدينة  ال�صريح  دور  تحول  قبل  بالمدينة  يظهر  �صريح 
الجا�صنكير  بيبر�س  خانقاة  اأمام  الفاطمى  ال�صريح  وهو  دينى،  ل 
م�صاكل  اإلى  لآخر  اآن  من  اأدت  هذه   .)43()29 لوحة   ،21 )�صكل 
غريبة.  ال�صارع  اتجاه  فى  الفتحات  من  جعلت  والتي  اإن�صائية 
تحولت  حيث  الغرابة،  �صديد  مثاًل  اأيوب  ال�صالح  �صريح  ويمثل 
فتحات ال�صبابيك اإلى ممرات و�صل طول اأحدها اإلى خم�صة اأمتار.

اتبع اأ�صلوب اأكثر ذكاء في مدر�صة تغرى بردى )�صكل 43، 
لوحة 42(، حيث كان الختلف بين اتجاه القبلة وال�صارع كبيرا، 

زاوية  على  للمبنى  الداخلى  الجزء  المعمار  جعل  الحالة  هذه  وفى 
اإبداع معماري فريد في  45 درجة مئوية مع واجهته، ونتج عن ذلك 
توجيه المبنى وتوزيع فراغاته الداخلية، وانعك�س ذلك على فتحات 
لوحة 43، 44( 908  )�صكل 44،  مدر�صة خاير بك  ال�صبابيك. وفى 
القبلة  نحو  للتجاه  المربعة  القبة  كتلة  المعمار  حول  هـ/1502م. 

بوا�صطة التحكم فى طبيعة الفتحات المطلة على ال�صارع)44(. 

لوحة )43( مدر�صة خاير بك

لوحة )44( مدر�صة خاير بك 
 القبة

�صكل )44( مدر�صة خاير بك 
 ر�صم تخيلي لقمة المئذنة
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�صاب بع�س محاولت التوفيق بين موقع ال�صريح والتوجه اإلى 
بال�صبط،  القبلة  اأخطاء فى تحديد  المكرمة  بمكة  الحرام  الم�صجد 
فى  �صواء  ال�صلة  محراب  درجتى  بين  الفارق  من  ذلك  ويلحظ 
ال�صريح، ففى  ال�صريح ومحراب  بها  الملحق  المدر�صة  اأو  الم�صجد 
م�صجد األما�س الحاجب )730هـ/ 1329- 1330م ( )�صكل 45، لوحة 
45( ي�صل الفارق بين المحرابين اإلي 22 درجة، وفى م�صجد اأيدمر 
الفرق ع�صر  بلغ  البهلوان لوحة )46( قبل )747هـ/1346م(، حيث 
درجات، وم�صجد و�صريح �صودون الق�صراوى )�صكل 46، لوحة 47( 
قبل 873هـ/ 1468م. حيث بلغ الفرق 18 درجة)45(. وترى كري�صتل 
كي�صلر اأنه فى المراحل المتاأخرة من العمائر ال�صريحية بالقاهرة، كان 

ال�صغل الأكبر للمن�صئ هو مجده ال�صخ�صى، مما جعله يهمل اأهم مطلب 
دينى يحتاجه، وهو اتجاه القبلة الذى توجه اإليه راأ�س المتوفى عند دفنه، 
وهذا يعك�س طبيعة الع�صر المملوكى، وهو احترام ومخالفة ال�صريعة 
الإ�صلمية في نف�س الوقت)46(. لم يكن الغر�س اإًذا من عمل محراب 
داخل ال�صريح اإل لتاأكيد اتجاه القبلة التى �صيو�صد المتوفى اإلى جهتها. 

ولم يكن المحراب لل�صلة فى اأغلب الأحيان.    

كان ال�صريح معلًما بارًزا من معالم ال�صلطة ال�صيا�صية ورمزيتها فى 
العديد من مدن العالم الإ�صلمي واأبدع المعمار فى تكوينه وزخرفته 
لي�صبح اأحد مفاخر ال�صلطة، وبلغ هذا الأمر ذروته فى �صريح تاج محل 
فى الهند )�صكل 47، لوحة 48، 49(، يقع ال�صريح على ال�صفة الي�صرى 

من نهر جمنا، وهو عبارة عن �صريح من النوع المعروف باأ�صرحة الحدائق.
 تتقدمه حديقة فخمة بها حو�س ماء تنعك�س فيه �صورة المبنى نف�صه. 

وعلى البعد وراء ال�صريح بناء اآخر عبارة عن م�صجد. ويتقدمه خان ي�صتخدمه حالّيا بوابة �صخمة. وال�صريح 
م�صفح بالمرمر النا�صع البيا�س فى حين اأن البناءين اأمامه وخلفه من الحجر الأحمر، وهذا يوؤدى اإلى اإبراز ال�صريح 

بمرمره الأبي�س.

لوحة )45( م�صجد الما�س 
الحاجب

�صكل )45( م�صجد الما�س الحاجب 
م�صقط اأفقي

لوحة )46( م�صجد ايدمر البهلوان 
 القبة

لوحة )47( م�صجد �صودون الق�صروي �صكل )46( م�صجد �صودون الق�صروي 
 م�صقط اأفقي وقطاع راأ�صي
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وال�صريح م�صيد على م�صطبة مربعة طول �صلعها حوالى 50 مترا يزخرفها وحدة مكررة من دخلت 
معقودة قليلة الغور وم�صطحة من الداخل، وفى كل ركن من اأركان الم�صطبة مئذنة. وال�صريح مقام و�صط 
الم�صطبة. وهو بناء م�صطوف الأركان، وفى كل �صطف عقدان فار�صى �صخم )مدبب( وفى كل من جانبى 
المدخل عقدان يتما�صيان مع عقدى الأركان ويف�صل بين العقود جميًعا اأعمدة ر�صيقة مندمجة ترتفع اإلى 
ما فوق �صطح ال�صريح، وحجر المدخل عميق بع�س ال�صىء  ويوؤدى اإلى باب ال�صريح، وهو باب معقود 

وفوقه نافذة تكاد ت�صاويه فى ال�صكل والحجم. ويعلو البناء قبة ب�صلية �صخمة فوق رقبة طويلة. 

�صكل )47( �صريح تاج محل م�صقط اأفقي للدور الأول

منها.  تنبثق  القبة  وكاأن  تبدو  محورة  ب�صجيرات  اأ�صبه  نباتية  وحدات  من  �صريط  القبة  اأ�صفل  وفى   
وتحف برقبة القبة قباب اأربع تقوم على ثمانية عقود مف�ص�صة ترتكز على دعائم، اأما فى الداخل فيوجد 
قبران من المرمر هما قبر �صاه جهان وزوجته ممتاز محل. و�صطح البناء من الداخل على هيئة قبة ن�صف 
كروية هى القبة الداخلية التى تعلوها القبة الخارجية الب�صلية. جمع تاج محل اإذن بين الفخامة فى المظهر 

والدقة فى الن�صب المعمارية والجمال فى العنا�صر الزخرفية)47(. 

لوحة )48( �صريح تاج محل

لوحة )49( �صريح تاج محل

�صكل )48( �صريح همايون - 
قطاع راأ�صي
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اأنه  اإل  �صاه جهان لزوجته،  بوفاء  ارتبط  بناوؤه  الحدائق، وان كان  باأ�صرحة  تاج محل  يعرف نموذج 
قوة  عن  يعبر  �صلطوى  �صريح 
الهند،  فى  وا�صتقرارها  ال�صلطة 
ومن اأبرز نماذج هذه الأ�صرحة 
فى الهند �صريح همايون )�صكل 
دلهى  فى   )51 ،50 لوحة   ،48
اأقل  كان  اإن  وهو  1565م. 
اأنه  اإل  محل  تاج  من  جمال 
تاج  �صريح  وي�صكل  ي�صبهه، 
الكمال  نحو  التطور  قمة  محل 

الفنى والمعمارى. 

تغرى  معمارية  كمفردة  القبة  اأن  النتباه  لفت  اإلى  ال�صريحية،  العمائر  فى  القبة  ا�صتخدام  يقودنا 
بتحميلها بمدلول رمزى، ظهر هذا فى �صورة تحد ح�صارى قبله العثمانيون حينما اأرادوا التفوق على اآيا 
�صوفيا، فعندما فتحت الق�صطنطينية على يد ال�صلطان محمد الفاتح دخلها ثم زار كني�صة اآيا �صوفيا )�صكل 
49، لوحة 52(، واأمر باأن يوؤذن فيها لل�صلة اإعلنا بجعلها الم�صجد الجامع للمدينة. واأعطى الفاتح حرية 

العبادة للديانات فى المدينة فى عقب ذلك)48(. 

ومنذ ذلك الحين مثلت قبة اآيا 
�صوفيا ب�صخامتها وارتفاعها ال�صاهق 
اأخذ  للعثمانيين.  ح�صارّيا  تحدًيا 
ماأخذ  التحدي  هذا  المعماريون 

الجد. وكان هدفهم لي�س تقليد

لوحة )50( �صريح همايون

لوحة )51( �صريح همايون

�صكل )49( م�صجد اآيا �صوفيا م�صقط اأفقي وقطاعان راأ�صيان

لوحة )52( م�صجد اآيا �صوفيا

اآيا �صوفيا بل التفوق عليها. ومن هذا المنطلق اتخذوا من القبة المركزية رمًزا للدولة العثمانية والإ�صلم. 
القبة المركزية  الدولة لن�صرة كدين، وتمثل  الرمز الحى للإ�صلم الذي ت�صعى  حيث اعتبر الم�صجد هو 
بالم�صجد الدولة بينما تمثل القباب الأ�صغر الأقاليم والوليات التابعة لها)49(. ويوؤكد هذه الرمزية ا�صتخدام 

القبة كو�صيلة رئي�صية للتغطية قبل فتح الق�صطنطينية)50(. وكانت القبة عند قدماء الأتراك تمثل ال�صماء. 
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ومن المحتمل فى �صوء ذلك اأن تكون القباب عندهم رمًزا لل�صماء التى تغطى وتحمى الدولة خا�صة 
مع ملحظة اأن الأعمدة والدعائم التى كانت تحملها ي�صجل عليها اأ�صماء الخلفاء الرا�صدين الأربعة الذين 

اعتبروا عند ال�صوفية اأقطاًبا يحملون اأركان العالم)51(. 

علقت قبة اآيا �صوفيا )لوحة 53، 54( اأذهان العثمانيين والأوروبيين، خا�صة مع التاأثير ال�صخم الذى 
تركته كني�صة اآيا �صوفيا )هاجيا �صوفيا( منذ اإن�صائها في القرن ال�صاد�س الميلدى بكل فخامتها، على عمارة 
الرمزية. ولم  الكروية ب�صكل تغلب عليه  القبة �صبه  ا�صتخدمت  الكنائ�س  اأوروبا. وفى هذه  الكنائ�س فى 

اأمتار،  الع�صرة  يتعدى  الكنائ�س  قباب هذه  يكن قطر 
ورفعت على اأعمدة عالية، وهى طريقة لم ي�صتخدمها 

المعماريون العثمانيون)52(. 

دللتها  على  اأوروبا  فى  القبة  حافظت  لقد 
الرمزية، ففى كني�صة "�صانت بيتر" )�صكل 50، 51، 
يحمل  م�صروعا  اإن�صاوؤها  كان  روما  فى   )55 لوحة 
فى  دافن�صى  ليوناردو  ت�صوره  ونظرّيا  مثالّيا  مفهوًما 
الذى  ولكن  بتطويره،  برامانت  قام  ثم  الأمر  اأول 
من  المزيد  عليه  اأ�صاف  الذى  اأنجلو  مي�صيل  بناه 

التح�صينات الإن�صائية. ولعل ا�صتمرار التنويع فى ت�صميم القبة يو�صح مدى ر�صوخ القبة كمفهوم رمزى فى 
التقاليد الأوروبية. بدًءا من ا�صتخدامها فى الكنائ�س حتى بناء قاعات الجتماعات فى القرن الع�صرين)53(. 

لوحة )54( م�صجد اآيا �صوفيا - القبة المركزيةلوحة )53( م�صجد اآيا �صوفيا - القبة المركزية

�صكل )50( كني�صة �صان بيترم�صقط اأفقي

�صاع فى اأوروبا اختلف ال�صكل الخارجى عن الداخلى للقبة. اإذ �صيدت القباب ب�صدفتين واحدة 
خارجية واأخرى داخلية. واأولى المعمار مطلق عنايته لل�صكل الخارجى، وهو ما يبين مدى رمزيتها فى 
فهو يطبق ح�صاب  الأوروبى فى ذلك،  العثمانى عن  المعمار  بعد)54(. ويختلف  المبنى عن  التعبير عن 
ال�صكل الخارجى والداخلى الموحد مع تطوير تكاملها فى ملمح  المثلثات للقباب �صبه الكروية ذات 
جوهرها  كاملة.  اأ�صلية  مكانية  معالجة  لديهم  اأوجد  مما  الداخلى،  والفراغ  المركب  الخارجى  ال�صكل 
الإن�صائي هو الب�صاطة المتفردة فى تاريخ طراز القباب. با�صتثناء معابد الآلهة الرومانية. وكذلك عنا�صر 

الأ�صرحة الإ�صلمية في ال�صرق)55(. 

لوحة )55( كني�صة �صان بيتر بروما

�صكل )51( كني�صة �صان بيتر 
 قطاع راأ�صي بالقبة
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اآيا  فكرة  ل�صيطرة  تبًعا  الأتراك  داأب 
المعمارية  المقارنة  اأذهانهم على  �صوفيا على 
اآيا  وتخطيط  بايزيد  م�صجد  تخطيط  بين  ما 
�صوفيا. �صيد م�صجد بايزيد )�صكل 52، لوحة 
 1501 عامى  بين  با�صتانبول   )58  ،57  ،56
و1506م)56(، على يد المهند�س خير الدين، 
وب�صرف النظر عن وجود قبة مركزية ون�صفى 
اأحد  لمقارنة  وجه  ل  فاإنه  الم�صجد،  فى  قبة 
ول  التخطيط  حيث  من  ل  بالآخر،  المبنيين 

من حيث اأ�صلوب البناء. والحقيقة اأنهما يختلفان تماًما، وكل منهما عالم م�صتقل بذاته. فم�صجد بايزيد 
المعماريين  اإعجاب  اأثارت  واإن  فاإنها  اآيا �صوفيا،  اأما  ال�صابقة عليه.  العثمانية  للعمارة  يمثل تطوًرا طبيعّيا 

العثمانيين، اإل اأن الأفكار التى اأوحت بها اإليهم كانت موجودة فى اأ�صاليبهم وفنون عمارتهم)57(. 

ا�صتمر المعماريون فى ا�صتانبول فى تطوير عمارة القباب، ف�صيد م�صجد �صليم الأول )لوحة 59( بقبة 
بلغ قطرها 24 متًرا، وهى بذلك تمثل نجاًحا رائًعا من الناحية التقنية، اإل اأنها تفتقد دفء الإبداع.

�صكل )52( م�صجد بايزيد با�صتنبول 
 م�صقط اأفقي

لوحة )56( م�صجد بايزيد با�صتنبول

                                                                                                 

فثقل القبة يقع على الجدران. وهى غير مرتفعة وهو ما عك�س �صعفها وعدم تعبيرها عن قوة ال�صلطة 
اأو قوة عمارتها. وكان على العمارة العثمانية اأن تنتظر �صنان. 

ظفر ع�صر كل من ال�صلطانين �صلميان القانونى و�صليم الثانى بالمعمارى العظيم �صنان)58( )لوحة 
60(. قام �صنان فى اأول اأعماله با�صتك�صاف ما يمكن اأن يعطيه الفراغ المتاح اآخًذا فى العتبار

لوحة )57( م�صجد بايزيد با�صتنبول 
القبة المركزية

لوحة )58( م�صجد بايزيد با�صتنبول
 القبة المركزية من الداخل

لوحة )59( م�صجد �صليم الأول با�صتنبول
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فى  ظهرت  التى  العثمانية  المعمارية  التقاليد  ا�صتمرارية 
اأزنيك وبور�صة واأدرنة. وتظهر اأهم مراحل عبقرية �صنان المعمارية 
من خلل ثلثة اآثار عظيمة هى: م�صجد �صهزاده )�صكل 53، 54، 
ال�صليمانية )�صكل 55، لوحة 63، 64،  لوحة 61، 62( وم�صجد 
65، 66( با�صتانبول وال�صليمية باأدرنة )�صكل 56، 57، لوحة 67، 

 .)69 ،68

لوحة )60( المهند�س �صنان

�صكل )53( م�صجد �صهزاده 
م�صقط اأفقي وقطاع راأ�صي

�صكل )54( م�صجد �صهزاده 
هند�صة القباب

لوحة )61( م�صجد �صهزاده

�صكل )55( م�صجد ال�صليمانية 
م�صقط اأفقي

لوحة )62( م�صجد �صهزاده 
القبة المركزية

لوحة )63( م�صجد ال�صليمانية
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وحة )65(  م�صجد ال�صليمانية القبة المركزية

لوحة )64( م�صجد اليلمانية 
 القبة المركزية

لوحة )66( م�صجد ال�صليمانية 
 تفا�صيل من القباب

لوحة )68( م�صجد ال�صليمية باأدرنة 
القبة والقطاع الراأ�صي

�صكل )56( م�صجد ال�صليمية باأدرنة م�صقط اأفقي

لوحة )67( م�صجد ال�صليمية باأدرنة

لوحة )69( م�صجد ال�صليمية باأدرنة 
من الداخل

�صكل )57( م�صجد ال�صليمية باأدرنة - قطاع راأ�صي
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كان بناء �صهزاده )�صكل 53، 54، لوحة 61، 62( باأمر من ال�صلطان �صليمان القانونى ل�صنان، وكان 
معالجة  فى  ل�صنان  الأولى  المحاولة  فيه  ونرى  �صنوات،  اأربع  العمل  هذا  وا�صتغرق  م،  العام 1548  ذلك 
م�صكلة قباب اآيا �صوفيا وبايزيد، عندما ابتكر النموذج المثالى للمبنى ذى القبة المركزية واأن�صاف القباب 

الأربع حولها. و�صنان بهذا العمل يكون قد حقق اأحلم مهند�صى النه�صة)59(.

�صليمان  لل�صلطان   )66  ،65  ،64  ،63 لوحة   ،55 )�صكل  ال�صليمانية  مجمع  �صنان  ذلك  بعد  بنى 
القرن  لم�صيق  الموؤدى  الذهبى  القرن  خليج  على  تطل  التى  ا�صتانبول  ربوات  من  واحدة  على  القانونى 
الت�صور الذى و�صعه �صنان للم�صجد على  الربوة فى ت�صميمه، قام  الب�صفور. وا�صتفاد من مدرجات هذه 
اأن يكون وحدة م�صتقلة لها فناء ذو بوائك، واأن يعك�س تخطيطه الداخلى مظهره الخارجى، وجعل قطر 
القبة الرئي�صية بالم�صجد 26.50 متًرا وارتفاعها 53 متًرا، وهى اأكثر قباب ا�صتانبول ارتفاعا بعد اآيا �صوفيا، 
وترتكز القبة على اأربع دعامات �صخمة، ولزيادة ات�صاعها من ناحيتى المدخل والقبلة اأ�صيف لهما ن�صفا 
الم�صاحتان  اأما  اإ�صافية.  المنطقتان بحنيات ركنية  هاتان  ثم و�صعت  متًرا.  بارتفاع 40  ناحية  قبة من كل 
الموجودتان اإلى اليمين والي�صار فقد غطيت كل منها بخم�س قباب. وبدًل من الرتابة التى قد تنجم عن 
بين  تبادل  فى  يتلخ�س  ماألوف  غير  جذاب  ابتكار  اإلى  �صنان  عمد  فقد  متماثلة.  �صغيرة  قباب  ا�صتخدام 
قبة �صغيرة واأخرى كبيرة ح�صب الم�صاحة التى تغطيها القبة. وكانت القبة الو�صطى هى الأكبر وتتعادل 
فى ات�صاعها مع القبة الركنية، وبهذا يكون قد تم نوع من التكامل بين منطقة و�صط الم�صجد وبين منطقة 
البلطات الجانبية، ويكون المظهر الخارجى ك�صف بو�صوح عن داخل الم�صجد بكل تفا�صيله الدقيقة. 
ال�صاهق  القبة  لرتفاع  نتيجة  اإل  ذلك  فما  باللنهائية،  باإح�صا�س  يمتلئ  الم�صجد  اإلى  الداخل  كان  واإذا 

ولإبداعات الزخارف الخزفية التى تك�صو القبة. 

اأبدع �صنان وهو فى الثمانين من عمره، م�صجد ال�صليمية فى اأدرنه )�صكل 56، 57، لوحة 67، 68، 
69(، وا�صتمل هذا الم�صجد على كل البتكارات والتجديدات التى ا�صتحدثها �صنان حتى ذلك الحين، 
اإلى   1569 من  �صنوات  خم�س  الم�صجد  هذا  بناء  ا�صتغرق  العثمانية،  العمارة  م�صتحدثات  اإلى  بالإ�صافة 
ال�صلطان  من  باأمر  الم�صجد  هذا  اأن�صئ  العثمانية.  وللدولة  اأدرنه  لمدينة  الحى  الرمز  يمثل  وهو  1574م. 
�صليم الثانى. يظهر هذا الأثر متجلًيا من بعيد بقبته الكبيرة، ذات قطر يبلغ 31.50 متًرا -اأى اأكبر من قطر 
اآيا �صوفيا- وبماآذنه الأربع الر�صيقة، التى تدور حول رقبة قبته المثمنة، وتتوافق �صخامة القبة وارتفاعها 
مع الم�صاحة الكبيرة فى الداخل، حتى لكاأنه يمكن اعتبارها قمة التطور فى بناء القباب فى العالم باأ�صره.  

وجاء فى )تذكرة البنيان( التى يقال اإنها من اإملء �صنان، و�صف لهذه المن�صاأة بقوله ... )وترتفع الماآذن 
الأربع عند اأركان القبة الأربعة، ولكنها لي�صت غليظة كالبرج، مثلما هو الحال فى ماآذن اأوج �صرفلى )لوحة 
70(. ول يخفى بالطبع ما هناك من �صعوبات تواجه بناء ماآذن �صامقة كماآذن ال�صليمية، التى ت�صم كلٌّ منها 
ثلثة �صللم منعزلة. واإذا كان قد �صاع بين المهند�صين الم�صيحيين القول بتفوقهم على الم�صلمين؛ لأنه لم 
تقم فى العالم الإ�صلمى كله قبة ت�صارع اأو تناف�س اآيا �صوفيا، فقد حز فى نف�صى كثيرا اأن يقال اإن بناء قبة 
بمثل �صخامة اآيا �صوفيا، ربما يكون من الأعمال الع�صيرة ولهذا قررت م�صتعينا با� -اإقامة هذا الم�صجد- 
فى عهد ال�صلطان �صليم خان، جاعًل قبته اأو�صع من اآيا �صوفيا بمقدار �صتة اأذرع واأعمق منها بمقدار اأربعة 

اأذرع( )60(. وقبة ال�صليمية محمولة على ثمانى دعامات قوية، لها �صنادات طائرة. 

لوحة )70( م�صجد اوج �صرفيلي

هكذا اأ�صبح �صنان )لوحة 60( اأ�صتاًذا كبيًرا فى بناء القباب وفى تن�صيق الم�صاحات، وعبقرّيا باقتدار 
فى  النه�صة  ع�صر  معماري  عند  الأعلى  والمثل  الأمل  كانت  التى  المركزية  القباب  ت�صميم  فى  ونجاح 
اإلى ن�صق بنائى �صليم  اأتت من المفهوم المعمارى الذى انطلق منه، والذى يهدف  اإيطاليا. وبراعة �صنان 
الع�صوية  التجليات  من  نابع  �صنان  ت�صور  اأن  ويبدو  والحجم)61(.  الفراغ  م�صائل  حل  لمتطلبات  وم�صاير 
الداخلية  الم�صاحات  ففى  خطواتها.  من  خطوة  كل  فى  المعمارى  يتحكم  التى  المعمارية  للعمليات 
الوا�صعة قد نت�صور الأبدية فى التعبير عن المنحنيات ال�صماوية للقباب والعقود الكبيرة مقارنة بالت�صطيح 
وفى  ال�صفلية.  للأجزاء  الم�صتقيمة  الأفقية  الخطوط  فى  ممثلة  الب�صرية  للحياة  ال�صطحية  المتدادات  اأو 
الواقع اأن هذه الزدواجية اأعلى واأ�صفل تلك الفراغات ال�صخمة هى التى توجد الم�صمون العاطفى فى 

عمارة �صنان. 
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واإذا كان للقباب فى بع�س ا�صتخدامها رمزية �صيا�صية مبا�صرة كانت اأم غير مبا�صرة، فقد ا�صتخدمت 
ا للتعبير عن مقر الحكم اأو العر�س ب�صورة �صريحة فقد كان يعلو ق�صر الإمارة فى دم�صق قبة خ�صراء  اأي�صً
اأعطت الق�صر ا�صمه)62(. كما قام الحجاج بتقليد �صادته باإقامة قبة خ�صراء لدار الإمارة فى وا�صط)63(. وكان 
يعلو قاعة العر�س اأو الحكم بق�صر الذهب فى بغداد قبة كبيرة خ�صراء على راأ�صها تمثال فار�س بيده رمح 
يعبر عن قوة الدولة وبط�صها فى مواجهة اأعدائها)64(. وفى �صامراء تميزت الدار الخا�صة بالخليفة المعت�صم 
بجناح قاعة العر�س الموؤلف من قاعة مربعة مركزية م�صقوفة بقبة)65(. وا�صتخدمت القبة الخ�صراء كذلك 
لت�صقيف دار العدل فى قلعة �صلح الدين الأيوبى بالقاهرة، التى �صيدها النا�صر محمد بن قلوون لتكون 
الر�صمية، هكذا  المملوكي، ومقًرا للحتفالت  للعر�س  ال�صفراء وكذلك  المظالم ول�صتقبال  مقًرا لنظر 

كان للقبة مدلول �صلطوى رمزى منذ فترة مبكرة فى تاريخ العمارة الإ�صلمية. 

التي تحكم  العلقة هي  والعمارة. هذه  ال�صيا�صة  بين  الفكرية  العلقة  يتمثل فى  الثالث:  الم�صتوى 
طبيعة العمارة ومو�صوعاتها وحركيتها وتخطيطها. وهى تنبع من التوجه ال�صيا�صى لل�صلطة، هذا التوجه 
العمارة فى �صور متعددة، وهو ل يحدث دفعة واحدة، بل يطل على  ايديولوجيا، ينعك�س على  يكون 
العمارة القائمة على مراحل حتى يك�صبها عند التحول من نمط اإلى نمط بتغير ال�صلطة �صخ�صية جديدة، 

تعرف عند الآثاريين والمعماريين بالطراز المعمارى.

تن�صاأ ال�صلطة ال�صيا�صية عادة من حاجة الب�صر اإلى التجمع، فالإن�صان مدني بطبعه اأى ل بد له من الجتماع 
الذى هو المدنية، وهى فى ا�صطلح ابن خلدون تعنى العمران)66(. ف�صر ابن الأزرق)67(، ما ذكره ابن خلدون 
فى هذا ال�صاأن بقوله اإن "الإن�صان مدني بالطبع اأي ل بد له من الجتماع الذي هو المدينة عندهم - الفل�صفة 
- ليحفظ به وجوده وبقاء نوعه اإذ ل يمكنه انفراده بتح�صيل اأ�صباب معا�صه")68(. وتحدث ابن تيمية عن 
اإل بالجتماع والتعاون،  اآدم ل تتم م�صلحتهم فى الدنيا ول فى الآخرة  "اإن بنى  الجتماع المدنى، وقال 
التعاون على جلب منافعهم والتناحر لدفع م�صارهم" وينهى كلمه بقوله: "ولهذا يقال اإن الإن�صان مدنى")69(. 

الدنيا  منافعه فى  للح�صول على  الإن�صان  الإن�صانى فطرة مجبول عليها  اأن الجتماع  نرى  �صبق  مما 
بداأت بالعجز الفطرى والذى دفع اإلى الخ�صوع للخالق ومن ثم البحث عن الرزق، ثم التعاون ل�صد حاجات 

البع�س للبع�س، لتنتهى اإلى اتخاذ المدن، وهى ال�صورة الإن�صانية لل�صتقرار الموؤقت الذى يدوم بدوام

الزراعة والقرى والمدن التى ت�صكل منها اإقليم ثم من الأقاليم دولة. هكذا كان الحال فى ح�صارتى م�صر 
والعراق. 

هذا ما عبر عنه القزوينى)70( عند حديثة عن �صرورة المدن بقوله: "اإنه عند ح�صول الهيئة الجتماعية لو 
اجتمعوا -يق�صد الب�صر- فى �صحراء لتاأذوا بالحر والبرد والريح، ولو ت�صتروا بالخيام والخرقاهات لم ياأمنوا 
مكر الل�صو�س والعدو، ولو اقت�صروا على الحيطان والأبواب كما ترى فى القرى التى ل �صور لها، لم ياأمنوا 
�صولة ذى الباأ�س، فاألهمهم ا� تعالى اتخاذ ال�صور والخندق والف�صيل، فحدثت الأم�صار والمدن والقرى لما 
اأرادوا بناء المدن، اأخذوا اآراء الحكماء فى ذلك، فالحكماء اختاروا اأف�صل ناحية فى البلد، واأف�صل مكان 
من ال�صواحل والجبال ومهب ال�صمال؛ لأنها تفيد �صحة اأبدان اأهلها وح�صن اأمزجتها، واحترزوا من الآجام 

والجزائر واأعماق الأر�س، فاإنها تورث كرًبا وهرًما. 

بل  والخروج،  بالدخول  النا�س  يتزاحم  ل  حتى  عدة  اأبواًبا  ولل�صور  ح�صيًنا،  �صوًرا  للمدن  واتخذوا 
يدخل ويخرج من اأقرب باب اإليه. واتخذوا لها قهندزا لمكان ملك المدينة والنادى لجتماع النا�س فيه، 
وفى البلد الإ�صلمية الم�صاجد والجوامع والأ�صواق والخانات والحمامات، ومراك�س الخيل، ومعاطن 
الإبل، ومراب�س الغنم، وتركوا بقية م�صاكنها لدور ال�صكان، فاأكثر ما بناها الملوك العظماء على هذه الهيئة، 
فترى اأهلها مو�صوفين بالأمزجة ال�صحيحة وال�صور الح�صنة، والأخلق الطيبة، واأ�صحاب الآراء ال�صالحة 
والعقول الوافرة، واعتبر ذلك بمن �صكنه ل يكون كذلك مثل الديالم والأكراد، والتركمان و�صكان البحر 

فى ت�صوي�س طباعهم وركاكة عقولهم واختلف �صورهم. 

ثم اخت�صت كل مدينة لختلف تربتها وهوائها بخا�صية عجيبة، واأوجد الحكماء فيها طل�صمات غريبة، 
واأحدث بها اأهلها عمارات عجيبة، ون�صاأ بها اأنا�س فاقوا اأمثالهم فى العلوم والأخلق وال�صناعات")71(. 

العمارة  ارتباط  بتكوين  تتعلق  والتى  المعمارية  الدللت  من  العديد  يحمل  القزوينى  وحديث 
بال�صلطة، فعندما تكون الهيئة الجتماعية تت�صكل المدن، التى تحتاج اإلى �صور يوفر لها الأمن، واأ�صار اإلى 
القيمة الح�صارية لحياة المدينة وما تتميز به عن غيرها، وتميز المدن عن بع�صها. وفى هذا اإدراك مبكر 
للفروق بين المدن �صواء كانت طبيعية اأو نا�صئة عن اأن�صطة �صاكنيها. ويظهر من كلم القزوينى تاأثره بنمط 
مقر الحكم فى مدن اأوا�صط اآ�صيا، حيث اإنه ولد بقزوين وطاف بهذه المنطقة وبلد فار�س والعراق )ويطلق 
على مقر الحكم هناك القهندز()72(. وهو عبارة عن قلعة داخل المدينة قد تكون على تبة جبلية منف�صلة، 

اأو �صور يحيط بق�صر الحكم والدواوين يتو�صط المدينة، بينما يحيط بالمدينة ككل �صور كبير، 
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واأ�صهر الأمثلة على ذلك فى مدينتى بخارى و�صمرقند)73(. وفرق القزوينى بين المدن الإ�صلمية وغير 
الإ�صلمية من حيث التكوين الداخلى. 

وهذا يعنى اأن هناك ترابًطا تلزمّيا بين المدينة والعمارة وال�صلطة الحاكمة، وهى مكونات تتكامل 
مع بع�صها، وتوؤثر فى بع�صها، وربط بناء المدن بالتطور الح�صارى للإن�صانية، وبوجود ملوك عليها يتولون 
بناءها. اأو حكام لها يقومون عليها، فيبنون الأ�صوار والمرافق العامة. وفى �صوء هذه العلقة ن�صتطيع اأن 
نرى ال�صيغة التى تربط بين مكوناتها، هذه ال�صيغة عادة ل تكون مرئية ب�صورة مبا�صرة؛ لأنها الفكر الذى 
  polis ال�صيا�صة  ي�صكل المجتمع. نرى هذا منذ وقت مبكر فى تاريخ الإن�صانية، حيث ارتبط ا�صطلح 
وممار�صتهم  المواطنين  اجتماع  بمعنى   politiea الإغريقى  ال�صطلح  اإلى  ون�صب  المدينة  بمعنى 
اأثينا حيث ن�صاأ ال�صطلح، كان  اإطار دولة المدينة)74(. وهذا ما كان يتم فى  �صئون الحكم وال�صلطة فى 
ينق�س اأثينا الكثير من مظاهر الراحة المادية، مقارنة بكبريات المدن، فقد كانت مدينة للمزارعين الذين 
يتوجهون اإلى اأرا�صيهم للعناية بها، تناولت اأثينا ال�صلطة، بطريقة مثالية، فكان يتم اإختيار ممار�صى ال�صلطة 
بالقرعة من بين الذكور، وعندما كانت تن�صاأ الحاجة الما�صة اإلى محترفين لإدارة �صاأن من �صئون المدينة، 
كان المختارون بالقرعة يعينون مجال�س من المحترفين لإدارة الأمور الفنية كالإدارة المالية اأو بناء اأحوا�س 
ال�صفن. وتتخذ القرارات الم�صيرية بالن�صبة لمدينة على يد مجل�س الجماهير الذى ي�صم  كل من له حق 
الت�صويت بالمدينة. وقامت اإلى جانب ذلك من�صاآت معمارية اأثرت الحياة والم�صاركة الحياتية لأهل اأثينا، 
مثل الكروبول الذى ي�صرف على المدينة. وفى مهرجان الباناثينيا panathenea كان يتجمع الأثينيون 

لتقديم الهدايا للربة اأثينا.

ولقد كان الم�صرح الأثينى، وهو �صبه دائرة هائلة من الدرجات التى نحتت فى جبل منحدر. متنف�ًصا 
والممثل  الم�صاهد  اإذ كان  المجتمع،  تعك�س طبيعة هذا  م�صرحية  ا  اإذ �صهد عرو�صً بالمدينة.  للم�صاركة 
دورا  اأثينا  فى  الم�صرح  لعب  الحر.  والتعبير  الخا�س  الوعى  يعمق  مما  هذا  وكان  الأدوار.  يتبادلن 
هذا  وبرز  المدينة.  لأهل  الجتماعية  الم�صاركة  من  وعمًقا  المجتمع  واقع  عك�س  حيث  مهّما،  �صيا�صيا 
  the archarnians  الدور اأثناء الغزو ال�صبرطى لأثينا حين قدم اأري�صتوفان�س م�صرحية اأهل اأرخانيا

التى قام بطلها بعقد �صلم خا�س مع العدو.

تمثل اأر�صطو مدينته الفا�صلة من خلل حياة اأهل اأثينا التى جمعت بين العمل والم�صاركة ال�صعبية 

مع  العي�س  �صكانها من  يمكن  تكون على نحو  اأن  المدينة يجب  )اإن  بقوله  فراغ  تتطلب وقت  التى 
ال�صتمتاع بوقت الفراغ باعتدال وحرية()75(.

والنمو  والهدف  بالم�صار  اهتماًما  واأ�صد  المثالية،  بالأ�صكال  اأفلطون  من  انبهاًرا  اأقل  اأر�صطو  كان 
والإمكان بالن�صبة للمدينة، وهو ما اأعطى روؤيته درجة من الحيوية. 

�صبعين مدينة  �صيد  باأ�صتاذة، حين  اأر�صطو  اأ�صهر تلميذ  الأكبر  الإ�صكندر  يتاأثر  اأن  المتوقع  كان من 
اأطلق على معظمها ا�صم الإ�صكندرية، كتب البقاء منها للإ�صكندرية الم�صرية، �صيدها الإ�صكندر لتكون 
عا�صمة للح�صارة الهلينية فى م�صر. اتبع الإ�صكندر فى تخطيط هذه المدن �صورة اأقرب لمدينة اأفلطون. 
كان اأر�صطو فى درا�صته للمدينة الفا�صلة، اأ�صد تقديًرا للتنوع والتعدد والحتياجات المحلية الخا�صة من 
اإن مدينة اأفلطون المثالية هى بمثابة المطلق الهند�صى، قوامها 5040 مواطًنا و5040  اأفلطون.  اأ�صتاذة 
قطعة اأر�س، وثلث طبقات من النا�س تتعلم وتعي�س منف�صلة، والمدينة مق�صمة اإلى اثني ع�صر ق�صما ينفرد 
كل منها باآلهة ومعبده. ويمتد كل بيت منها كال�صور )وتتخذ المدينة هيئة الم�صكن الواحد( كل ما فيها 
ن�صاأت هذه الروؤية الأفلطونية من اإعجابه بالن�صباط والتنظيم الع�صكرى  وموحد.  منتظم  –باخت�صار- 
ال�صبرطي)76(. ولعلها الجذر الذى ا�صتقت منه فكرة النظام التى خ�صعت لها الدولة، ومن ثم المدينة فى 

الفكر الأوروبي المعا�صر. وتركت اآثارها ب�صورة وا�صحة على المدينة الغربية. 

والنمو  والهدف  بالم�صار  اهتماًما  واأ�صد  المثالية،  بالأ�صكال  اأفلطون  من  انبهاًرا  اأقل  اأر�صطو  كان 
يتاأثر الإ�صكندر  اأن  اأعطى روؤيته درجة من الحيوية. كان من المتوقع  بالن�صبة للمدينة، وهو ما  والإمكان 
الإ�صكندرية، كتب  ا�صم  اأطلق على معظمها  مدينة  �صبعين  �صيد  باأ�صتاذه، حين  الإ�صكندر  تلميذ  اأ�صهر 
البقاء منها للإ�صكندرية الم�صرية، �صيدها الإ�صكندر لتكون عا�صمة للح�صارة الهلين�صتية فى م�صر، اتبع 

الإ�صكندر فى تخطيط هذه المدن �صورة اأقرب لمدينة اأفلطون)77(. 

اأن ربط  بينها وبين الجزيرة التى تتقدمها على  �صمم الإ�صكندر مدينته الإ�صكندرية الم�صرية، بعد 
منها  الطويلة  الطرق  تمتد  مت�صابك،  م�صتطيل  �صكل  بها على  العري�صة  الطرق  ف�صق  بل�صان  البحر  �صاطئ 
�صرًقا وغرًبا بحذاء الل�صان. اأما الطرق الق�صيرة فتمتد �صماًل وجنوبًا من البحر اإلى البحيرة. وي�صل اإت�صاع 
ال�صوارع ما بين 19،18 قدًما، اأما ال�صارع الرئي�صى الممتد �صرًقا وغرًبا، وهو �صارع كانوبي�س، فلعله كان 

ي�صل فى ات�صاعه اإلى مائة قدم)78( وهكذا نجد اأن كل �صىء �صمم ل�صمان الحركة المن�صابة المبا�صرة.  
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لقد كان الهدف اأن تكون الإ�صكندرية مثًل يحتذى فى الفاعلية والب�صاطة الوا�صحة. فكانت الإ�صكندرية 
المثل الأعلى لحاكم �صيطر على العالم، ويريد اأن يظهر ات�صاع �صلطاته وانتظامه، واأنموذًجا لقائد اأجنبى 

يخ�صى التهديد المحتمل من جانب اأحياء وطنية تحميها �صوارع �صيقة ملتفة)79(. 

نفو�س  فى  والرهبة  الإبهار  وزرعت  بل  عليها،  ال�صيطرة  فى  ال�صلطة  رغبة  الإ�صكندرية  لقد عك�صت 
زائريها، ومثل ذلك ن�س ذكره الروائى اليونانى "اأخيل تاتيو�س Achhilles Tatius" الذى زار المدينة 
يقال  بوابة  من  ودخلتها  اأيام،  ثلثة  ا�صتغرقت  رحلة  بعد  الإ�صكندرية  فى اأوج ازدهارها حيث قال "بلغنا 
�صفان  هناك  كان  فقد  بالبهجة.  عينى  ملأ  الذى  الأخاذ  المدينة  جمال  التو  على  وبهرنى  ال�صم�س  بوابة 
متوازيان من الأعمدة يمتدان فى خط م�صتقيم، من بوابة ال�صم�س اإلى بوابة القمر )وهما المعبودان اللذان 
من  عدد  منه  ويتفرع  البلدة،  من  المك�صوف  الجزء  يقع  منت�صفها  وقرب  المدخل(  حرا�صة  على  يقومان 
ال�صوارع يبلغ من الكثرة حّدا يجعلك تتخيل، حينما تمر بها، اأنك فى بلد اأخرى، مع اأنك ما زلت فيها. 
اأطلق عليه ا�صم الإ�صكندر -يق�صد الحى الإغريقى- وقد  ولما تقدمت قليًل، وجدتنى فى الحى الذى 
اإلى مربعات �صف من الأعمدة يقطعه �صف اآخر م�صاو له فى الطول بزاوية  ق�صمت هذه المدينة الرائعة 
ا. لقد راعنى �صيئان غريبان �صاذان ب�صفه خا�صة  قائمة … وقد جلت فى �صوارعها فلم ي�صبع منى النظر اأي�صً
- وكان ي�صتحيل على اأن اأحدد اأيهما اأعظم. حجم المكان اأم جماله، المدينة نف�صها اأم �صكانها، فالمدينة 
كانت اأكبر من قارة، وال�صكان يفوقون الأمة عدًدا. ولما تطلعت اإلى المدينة �صككت فى اأن يتمكن اأى 
جن�س من الأجنا�س من اأن يملأها، ولما نظرت اإلى اأهلها �صاألت نف�صى اإن كان يمكن لأى مدينة اأن تت�صع 

فت�صتوعب هوؤلء جميًعا. ومع ذلك فقد بدا التوازن تاًما فى كل �صىء")80(. 

هكذا نجح البطالمة فى جعل الإ�صكندرية مبهرة، فقد اأ�صبحت اأكبر مدينة فى العالم بعد تاأ�صي�س 
الإ�صكندر لها عام 331 ق. م بقرن. وتكونت من ثلثة اأحياء اأ�صا�صية الحى اليونانى ويقع على ال�صاحل 
والحى الم�صرى الوطنى فى الغرب، والحى اليهودى فى ال�صرق. بالإ�صافة اإلى اأحياء الوافدين، وكانت 
هذه الأحياء مدًنا قائمة بذاتها. وهو ما يكر�س العن�صرية البطلمية اأو الرومانية �صد الم�صريين من خلل 
العزل المدينى، ولي�س هناك وجه للمقارنة بين اأحياء المدينة المنف�صلة. فقد بنى الإ�صكندر وكل من تبعه 
من البطالمة والرومان ق�صورهم الخا�صة كو�صيلة لزيادة فخامة المدينة ب�صكل مت�صاعد. فاحتلت الق�صور 
ما بين ربع وثلث المدينة. وكان بها ا�صتاد �صخم، وم�صرح مدرج، وحدائق عامة غناء، وفنار عده القدماء 

اإحدى عجائب الدنيا)81(.

تعك�س الإ�صكندرية فل�صفة ال�صلطة فى الح�صارة الهلين�صتية التى ت�صعى اإلى تجميل الحياة باعتبارها 
اأثًرا تالّدا اأو فًنا اأو فكًرا اأو قوة، وهو ما جعل المدن الهلين�صتية ومنها الإ�صكندرية تفتقد التفاعل الإن�صانى 
ذات  المدينة  الإ�صكندرية  فى  وا�صتعي�س  المتنامية،  والقوة  ال�صارم  النظام  لفكرة  لخ�صوعها  والتلقائية، 
الفخامة والإبهار المطلقين عن الب�صر بال�صروح، وعن الإح�صا�س بالفن بالمتاحف وعن ال�صعراء بالق�صور 
حتى تحولت المدينة اإلى عمل فنى، وتحول النا�س من فاعلين موؤثرين، اإلى متفرجين م�صغولين ل ينتهى 
ب�صرهم من التاأمل فى كل �صىء، و�صعى الحكام اإلى هذا فجعلوا على �صبيل المثال مواكبهم حدث ينتظره 
النا�س ب�صغف لم�صاهدته، وحاولوا اأن يبلغوا به حّدا ل ن�صتطيع اأن نراه فى اأى عن�صر اآخر. لحظ لوي�س 
فى  الع�صر  لملوك هذا  نموذج  البطلمى، وهو  فيلدلفو�س  لتتويج  الم�صرح" المعد  "تاأمل  ممفورد هذا: 
قمة قوتهم، لقد جهز موكب تتويجه لي�صترك فيه 57 األًفا من الم�صاة، 23 األًفا من الخيالة وعدد ل يح�صى 
من العربات بينها 400 تحمل اأواني من الف�صة و800 مليئة بالعطور، وعربه �صيلينو�س )اأبو ديونييو�س اإله 
الخمر( التى يجرها 300 رجل تتلوها عربات تجرها الأيائل والجامو�س والنعام والحمر الوح�صية. فهل 
ثمة �صيرك حديث يمكن اأن يطاول هذا ال�صيرك الأقدم؟ مثل هذا  الموكب ما كان لي�صتطيع اأن ي�صق طريقه 
اختلف  ذلك  خلل  من  ممفورد  ويبرز  الخام�س")82(.  القرن  فى  اأثينا  �صوارع  عبر  مختل،  بنظام  حتى 
طبيعة ال�صلطة بين اأثينا والإ�صكندرية واأثر ذلك على المدينتين، فيوؤكد على )اأن النظم الديمقراطية ت�صن 
باإنفاق المال على الأغرا�س العامة؛ لأن مواطنيها ي�صعرون باأن المال مالهم، اأما الملوك والطغاة فيب�صطون 
اأيديهم كل الب�صط؛ لأنهم يد�صونها بحرية فى جيوب  غيرهم. زيادة على ذلك لم يكن التتويج هو الم�صهد 
المدينة  اأن  النوع. ويرى ممفورد  باأ�صرها م�صهًدا من هذا  الحياة  واإنما كانت  المدينة.  الرائع فى  الوحيد 
الهلين�صتية )لم تعد �صاحة لدراما ذات مغزى، لكل اإن�صان فيها دور يقوم به واأبيات يقولها، بل اأ�صبحت 
مكاًنا مبهرًجا ل�صتعرا�س القوة، ولم تقدم �صوارعها اإل واجهات ذات بعدين فقط، لكى تكون بمثابة قناع 

لإخفاء نظام الإخ�صاع وال�صتغلل ال�صامل)83(. 

واإذا انتقلنا من هذا النموذج ال�صلطوى من المدن والذى بلغ اأ�صواأ اأمثلته فى روما، حيث تحولت حياه 
اللهو اإلى غاية بلغ فيها الأمر التلذذ بالوحو�س تاأكل الب�صر، بعي�س الأثرياء ومدراء ال�صلطة فى فخامة تامة 
فى عزلة عن باقى اأهل المدينة. اإلى الف�صطاط ذلك المجتمع العمرانى الذى �صكل على اأ�ص�س ولغايات 
مغايرة، كان ذلك فى ع�صر الخلفة التى قامت على اختيار الحاكم من بين اأف�صل اأفراد المجتمع، قبل اأن 

يتحول الأمر اإلى ملك ع�صود. 
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بن  لعمرو  الأمر  ا�صتقر  اأن  بعد 
العا�س اختار ت�صييد عا�صمة جديدة 
الوطنية  العا�صمة  منف  قرب  لم�صر 
فى  النيل  دلتا  وحدة  اإلى  ترمز  التى 
الجنوب،  فى  ال�صعيد  مع  ال�صمال 
المدينة  لتخطيط  اأولى خطواته  وبداأ 
)�صكل 58(، بت�صييد م�صجده الجامع 
م�صاحته  بلغت  والذى   ،)71 )لوحة 
التنظيم  اأ�صا�س  وهو  م2،   15×25
�صرق  وفى  للمدينة،  العمرانى 
الجامع بنى عمرو دار الإمارة، والتى 
واإلى  الكبرى،  عمرو  بدار  عرفت 
داًرا  عمرو  بن  عبدا�  بنى  جوارها 
ال�صغرى،  عمرو  بدار  عرفت  له، 
ليكون  ف�صاء  داره  اأمام  عمرو  وترك 
ميدانًا وا�صًعا لدواب الجند. والتفت 

الأ�صواق حول الم�صجد)84(.

ولما وجد عمرو القبائل تتناف�س على الموا�صع 
يمثلون  قواده  من  اأربعة  اختار  بالم�صجد،  المحيطة 
وتق�صيم  المتناف�صين،  بين  للف�صل  الكبرى  القبائل 
وهوؤلء  نزاعات..  تن�صب  ل  حتى  بينهم،  الخطط 
الأربعة الذين اأ�صندت اإليهم هذه المهمة هم: معاوية 
القطيفى،  �صمى  بن  و�صريك  النجيبى،  �صريح  بن 
نا�صر  بن  وحويل  الخولنى،  قحزم  بن  وعمرو 

الغافرى، وبا�صر هوؤلء توزيع الخطط على القبائل)85(،

�صكل )58( خطط الف�صطاط

لوحة )71( م�صجد عمرو بن العا�س

وعند هذا الحد ينتهى دور ال�صلطات الإدارية بالمدينة، حيث يقف عند التخطيط العام والإ�صراف 
على المناطق الرئي�صية، وقد تولت كل قبيلة بعد ذلك تق�صيم خطتها بين اأع�صائها. فجاءت هند�صة الخطط 
واأخذ هذا  ف�صاء،  يدور عليها  ما  وتترك  لأفرادها على حدود خطتها،  منازل  القبيلة  تقيم  ب�صيطة، حيث 
الف�صاء ي�صيق �صيًئا ف�صيًئا، نتيجة للهجرات التى كانت تتوافد على المدينة، بحيث اأ�صبحت الخطة كتلة 

من المبانى تتخللها الدروب والأزقة.

كانت كل خطة تحتوى على مرافقها الخا�صة، ب�صورة م�صغرة، واأول هذه المرافق م�صاجد الخطط، 
فيه  يجتمع  الذى  الرئي�صى  الم�صجد  وهو  الجامع،  الم�صجد  هو  بالف�صطاط  بنى  ما  اأول  اأن  والمعروف 
الم�صلمون جميًعا، ويوؤدون فيه �صلة الجمعة، ولكن كان اإلى جانب هذا الم�صجد م�صاجد اأخرى �صغيرة 
خا�صة بالقبائل، وتقع فى داخل خططها، ذلك اأن عمر بن الخطاب لما فتح البلدان كتب اإلى ولة الب�صرة 
والكوفة وم�صر ياأمر كًل منهم اأن يتخذ م�صجًدا للجماعة، ويتخذ للقبائل م�صاجد، فاإذا كان يوم الجمعة 
ان�صموا اإلى م�صجد الجماعة)86(.. فكان لكل قبيلة م�صجدها الخا�س فى خططها، وربما اأكثر من م�صجد، 
مهرة)89(  وم�صجد  ربيعة)88(  بن  عنزة  وم�صجد  لخم)87(  م�صجد  بالف�صطاط،  القبائل  م�صاجد  اأمثلة  ومن 

والم�صجد الأبي�س)90(.. اإلخ. عرفت هذه الم�صاجد بم�صاجد ال�صلوات الخم�س. 

قامت م�صاجد الخطط بدور كبير فى حياة المدينة، ل �صيما فى الع�صور الإ�صلمية الأولى، فلم يكن 
الم�صجد مكان عبادة فح�صب، واإنما كان مكان اجتماع ومدر�صة علم، ومجل�س حكم، ولذلك كان لكل 
اأن  يفهم  هنا  ومن  الجامع.  الم�صجد  فى  وثان  الخطة،  م�صجد  فى  مجل�س  مجل�صان،  وربما  مجل�س  قبيلة 
اأبناوؤها يجتمعون، وعلماوؤها يعلمون، وق�صاتها يحكمون،  المجل�س كان مرفًقا حيوّيا للخطة، ففيه كان 
وربما عن طريق هذه المجال�س كانت تبلغ التعليمات الر�صمية وقرارات الوالي اإلى القبائل)91(. وبالإ�صافة 
اإلى م�صاجد القبائل الخا�صة، كانت الخطط تحتوى على الأ�صواق الخا�صة بها، وعلى المطاحن والأفران، 
بحيث تتوفر فيها الخدمات الخا�صة بالحياة اليومية ل�صكانها، واحتوت بع�س الخطط كذلك على حمامات 

عامة)92(.

ال�صرق  من  التلل  تحميه  موقعها  كان  اإذا  ب�صور،  الف�صطاط  اإحاطة  فى  العا�س  بن  عمرو  يفكر  لم 
اأ�صا�صى فى عدم تفكير  النيل فى الغرب. وهناك �صبب  والجنوب، ويحميه مجرى مائى طبيعى هو نهر 
عمرو ابن العا�س فى تح�صين المدينة ب�صور يدور حولها. هو اأنه جاء اإلى م�صر بهدف ن�صر الإ�صلم بها، 
وهو الم�صروع الفكرى الذى من اأجله فتحت، وفى حالة ت�صوير مدينته �صيعزلها عما حولها، و�صتتحول اإلى 
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مدينة �صلطوية خا�صة بالطبقة الحاكمة وجي�صها، بينما اأراد هو اأن ينفتح وجي�صه على م�صر والم�صريين، 
وهذا يف�صر �صماحه باإقامة الأقباط بها وبنائهم كنائ�س، فقد اأندمج العرب مع الم�صريين وهو ما �صاعد على 

�صرعة انت�صار الإ�صلم بم�صر. 

مما �صبق ن�صتطيع اأن ن�صتخل�س العديد من النقاط التى اأثرت فى عمارة المدن الإ�صلمية فى الفترات 
الزمنية التالية وهى: 

التى  لها،  المركزية  الخطة  حد  عند  يقف  للمدينة،  الإدارية  ال�صئون  فى  ال�صلطات  تدخل  اأن   •
ت�صتمل على الم�صجد الجامع، ودار الإمارة، وبيت المال، وال�صوق، وال�صوارع الرئي�صية.

الحى  داخل  المجتمع  يتحمل  ذلك  وفى  فيها،  بالقاطنين  يتعلق  الداخل  من  الأحياء  تق�صيم  • اأن 
اإدارة نف�صه بنف�صه.

• اأ�صبح توفير المرافق بكل حى م�صئولية القاطنين فيه، فاإدارة المدينة بنت الم�صجد الجامع، والقاطنون 
ب�صئون  يتعلق  فيما  للبت  فيه،  كبراوؤهم  يجتمع  مجل�س  لهم  وكان  خطتهم،  م�صجد  بنوا  الحى  اأو  الخطة  فى 

الحى. 

وفى ذلك توزيع للم�صئولية، م�صئولية اإدارة المدينة ب�صفة عامة، فالإدارة العامة تقع على عاتق والى 
المدينة، واإدارة �صئون الأحياء تقع على عاتق القاطنين فيها، ومثل هذا النوع من توزيع الم�صئولية، يولد 
تفاعًل بين النا�س وبيئتهم العمرانية، تفتقده المدن المعا�صرة، ويعمق الإح�صا�س بالم�صئولية لدى اأفراد 
عن  م�صئول  وكلكم  راع  المجتمع كافة . . وا�صتق توزيع الم�صئوليات هذا من قول ر�صول ا� � "كلكم 

رعيته" )متفق عليه(.

المرافق  فى  المدن  اإليها  تحتاج  التى  العامة  ال�صلطة  ال�صلطة،  من  اإطارين  بوجود  الف�صطاط  تميزت 
العامة كالطرق والأ�صواق والم�صاجد الجامعة. ومثل هذه ال�صلطة نظرت حدودها وطبيعتها من قبل علماء 
ال�صيا�صة ال�صرعية، والإطار الآخر ال�صلطة داخل الخطة، وهى �صلطة تخ�صع لقيم المجتمع وقوته، على 

اأفراده، وهى نظرت من قبل الفقهاء فيما يعرف بفقه العمارة. 

وهنا نرى الفارق بين المدينة الإ�صلمية وعمارتها وبين عمارة اأثينا والإ�صكندرية فقد جمعت

حاجات  تطور  مع  خا�صة  الأخرى.  على  �صلطة  اأى  تتعدى  اأن  دون  المدينتين  طبيعة  بين  الف�صطاط 
الإن�صان، واندماج المدن فى دول كبرى. وا�صتحالة نموذج اأثينا، وهو نموذج المدينة - الدولة المحدودة 

الإمكانيات والحاجات.
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19، دار ال�صاقى 1999م. 

فى  العربية  العمارة  )دكتور(  �صافعى  فريد   )19(
 .78  ،77  ،41  ،40 �س  الإ�صلمية،  م�صر 

الهيئة الم�صرية العامة  للكتاب. 1994م.

)20( المرجع ال�صابق، �س 101. 

�س  �صابق،  مرجع  )دكتور(  �صوقى  يو�صف   )21(
 .64

)22( يرى الدكتور ح�صنى نوي�صر اأن �صجر الدر بنت 
هذا ال�صريح قبل عام 648هـ، واأ�صافت اإلى القبة 
والدين  الدنيا  )ع�صمة  باأنها  ينعتها  �صيا�صيا  ن�صا 
والدة المن�صور خليل( فى الفترة بين 29 محرم 

�صنة 648هـ وهو تاريخ وفاة توران�صاه وبين

     29 ربيع الآخر �صنة 648هـ، وهو تاريخ تولى 
اأول �صلطين م�صر فى الع�صر المملوكى. وهى 
فى  لها  �صريك  دون  فيها  حكمت  التى  الفترة 
الحكم. انظر: ح�صنى نوي�صر )دكتور( العمارة 

الإ�صلمية فى م�صر، �س 111.

)23( المرجع ال�صابق، �س 125: 134.

)24( بيمار�صتان لفظ فار�صى مركب من بيمار اأى 
مري�س و�صتان بمعنى محل، اأى دار المر�صى، 
وهو  مار�صتان،  اأو  بيمر�صتان  اأحيانا  ويقال 
وقد  كافة،  الأمرا�س  لمعالجة  عام  م�صت�صفى 
الع�صر  منذ  الم�صت�صفيات  هذه  م�صر  عرفت 
اأ�صهرها  كان  المماليك  ع�صر  وفى  الأموى، 
اأمين  انظر: محمد  المن�صورى.  البيمار�صتان 
الم�صطلحات  اإبراهيم،  ليلى  و  )دكتور( 
�س  المملوكية،  الوثائق  فى  المعمارية 
بالقاهرة  الأمريكية  بالجامعة  الن�صر  دار   ،24

1990م.

ال�صلطان  مجموعة  )دكتور(  مهدى  ح�صام   )25(
�س13.  اأثرية،  معمارية  درا�صة  قلوون، 

درا�صة تحت الن�صر. 

اللواتى  ا�  عبد  بن  محمد  بطوطة،  ابن   )26(
الأ�صفار،  وعجائب  النظار  تحفة  الطنجى، 

�س33، طبعة م�صورة بيروت 1983م. 

)27( التجيبى، القا�صم بن يو�صف بن محمد بن 
على، م�صتفاد الرحلة والغتراب، ج ، �س4، 
5، 9، الدار العربية للكتاب ليبيا بدون تاريخ.

فى  م�صر  اآثار   ) دكتور   ( الكحلوى  محمد   -
والأندل�صيين،  المغاربة  الرحالة  كتابات 
القاهرة  اللبنانية،  الم�صرية  الدار   ،125 �س 

1994م. 

)28( بنى المئذنة الحالية النا�صر محمد بن قلوون 
فى �صنة 703هـ/1303م على اأثر �صقوطها فى 
ذلك  و�صجل  م.  702هـ/1302  �صنة  زلزال 
للمئذنة.  الأولى  بالدورة  منقو�س  ن�س  على 
للمبنى  المعمارى والإن�صائى  الت�صميم  اأن  اإل 
قواعد  على  بنيت  الجديدة  المئذنة  اأن  يوؤكد 
عبدالوهاب،  ح�صن  انظر:  القديمة.  المئذنة 
تاريخ الم�صاجد الأثرية، 116 – 117؛ ح�صنى 
نوي�صر ) دكتور ( العمارة الإ�صلمية فى م�صر، 
�س 166- 167؛ ح�صام مهدى )دكتور( مرجع 

�صابق، �س 15. 

 Doris Abousef، The  Minarets  )29(
 .1985 ،Cairo .71 ، 70.of Cairo، p

اأحمد  العبا�س  اأبى  الدين  تقى  المقريزى،   )30(
الخطط  بذكر  والعتبار  المواعظ  على،  بن 
والآثار، ج2، �س 380، مكتبة الثقافة الدينية، 

القاهرة 1987م. 
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)31( الم�صدر ال�صابق، �س381. 

الكاتب  على  بن  �صافع  الع�صقلنى،   )32(
الملك  �صيرة  من  الماأثور  الف�صل  الم�صرى، 
عمر  دكتور  تحقيق   .168 �س  المن�صور، 

تدمرى، المكتبة الع�صرية �صيدا 1998م. 

له  درا�صة  فى  حمزة  محمد  الدكتور  ذكر   )33(
لتكون  لم تعد  القبة  اأن  عن مجموعة قلوون 
ال�صتنتاج  على  ذلك  فى  واعتمد  مدر�صة، 
من عدد من الم�صادر التاريخية، غير اأن �صافع 
بن على المعا�صر لإن�صاء المجموعة، والذى 
اأعدت  اأنها  اأكد  لها  زيارته  اأثناء  رافق قلوون 
لتكون �صريًحا لل�صلطان بعد وفاته فيذكر عن 
التى  القبة  اإلى  "فخرج  يلى  ما  للقبة  زيارته 
ول�صان  اآياته  لموارته و�صحنها بمحكم  اأعدت 

الحال ين�صد: 

فهنيتها دارا       وبطن �صريحها خال   

ت�صييدها  عند  مطروحا  لم  اأنه  يعنى  وهذا 
ا�صتخدامها فى التدري�س، ولكن من الممكن 
المدر�صة  فى  العمل  يكون  اأن  الوقت  بمرور 
اإ�صافية  اأماكن  اإلى  واحتيج  ذروته  بلغ 
للتدري�س.  القبة  اأركان  فاختيرت  للتدري�س 
169؛  �س  �صابق،  م�صدر  الع�صقلنى،  انظر: 
قلوون،  المن�صور  ال�صلطان  حمزة،  محمد 

�س 140 - 141، مكتبة مدبولى 1993م. 

 

)دكتور(  اإ�صماعيل  الدين  ح�صام  محمد   )34(
مرور  بين  العلقة  على  الملحظات  بع�س 
�صوارع  فى  الأثرية  المبانى  وو�صع  المواكب 
اإ�صلمية،  حوليات   .91  :  81 �س  القاهرة، 
 .25 المجلد  للآثار،  الفرن�صى  المعهد 

1995م. 

)35( المقريزى، الخطط، ج1، �س 407- 408. 

 Christel Kessler، Funeray  )36(
 Arhitecture Wilhin The City، P

.258

لتاريخ  الدولية  الندوة  اأبحاث  �صمن  بحث   -
القاهرة، ج2، دار الكتب الم�صرية. 1971م. 

�س  دم�صق،  خطط  العلبى،  ح�صن  اأكرم   )37(
226- 227. دار الطباع دم�صق 1989م. 

 . 259 Christel، Op Cit، P )38(

قاعدة  الحليم،  عبد  بن  اأحمد  تيمية،  ابن   )39(
جليلة فى التو�صل والو�صيلة، مكتبة ابن تيمية 

القاهرة 1403هـ. 

)40( محمد الكحلوى )دكتور( اأثر مراعاة اتجاه 
مخططات  على  الطريق  تنظيم  وخط  القبلة 
 .103  :  97 �س  بالقاهرة،  الدينية  العمائر 

مجلة كلية الآثار، العدد ال�صابع. 1996م. 

عو�س  انظر:  الغورى  مجموعة  حول   )41(

لأوقاف  الجامعة  الوثائقية  الأ�صول  )دكتور( 
الغورى، �س 27، 35. ر�صالة دكتوراه، كلية 

الآداب ب�صوهاج، جامعة اأ�صيوط 1988م.

)42( المقريزى، الخطط، ج 2، �س 316. 

)43( الم�صدر ال�صابق، �س 316 - 317. 

 Christel Kessler ، Op  Cit، P     )44(
  .265

.265 OP CIT، P )45(

.266 OP CIT، P )46(

.267 ، 266 OP CIT، P )47(

ذلك  اإلى  بالإ�صافة  تتحكم  عوامل  عدة  هناك 
المن�صئ  اإمكانية  منها  ال�صريح  عمارة  فى 
نوي�صر  ح�صنى  انظر:  المتاحة.  والم�صاحة 
المدر�صة  فى تخطيط  موؤثرة  )دكتور( عوامل 
ندوة  اأبحاث   .267  ،227 �س  المملوكية، 
الم�صريين  تاريخ  �صل�صلة  المدار�س،  تاريخ 

)51(، الهيئة العامة للكتاب 1992م. 

محل  تاج  عمارة  )دكتور(  البا�صا  ح�صن   )48(
الفخامة والجمال، �س 6 - 7. مجلة المنهل 
العدد 57، العام 61. اأكتوبر نوفمبر 1995م. 

فى  العثمانيون  )دكتور(  حرب  محمد   )49(
التاريخ والح�صارة، �س 85. دار القلم دم�صق 

1989م.

التاأثيرات  )دكتور(  الدايم  عبد  نادر   )50(
العقائدية فى الفن العثمانى، �س 166، ر�صالة 
جامعة  الآثار.  كلية  من�صورة.  غير  ماچ�صتير 

القاهرة 1990م. 

)51( هدايت تيمور، جامع الملكة �صفية. درا�صة 
ماچ�صتير  ر�صالة   ،219 �س  ح�صارية،  اأثرية 
القاهرة  جامعة  الآثار،  كلية  من�صورة.  غير 

1977م. 

)52( نادر عبد الدايم )دكتور( مرجع �صابق، �س 
 .166

�س  القبابية،  الأبنية  مبدع  �صنان  كوبان،  دوجان   )53(
160. مجلة المتحف.

)54( المرجع ال�صابق، �س 160. 

)55( المرجع ال�صابق، �س 162. 

)56( المرجع ال�صابق، �س 162. 

الأرا�صى  فى  العثمانى  الفن  رو،  بول  جان   )57(
�صمن  بحث   .380  -  379 �س  التركية، 
تحرير  ج2،  العثمانية،  الدولة  تاريخ  كتاب 
دار  ال�صباعى،  ب�صير  ترجمة  مانتران،  روبير 

الفكر للدرا�صات والن�صر، القاهرة 1993م. 

)58( اأوقطاى اآ�صلن اآبا، فنون الترك وعمائرهم، 
اأر�صيكا.  عي�صى،  اأحمد  ترجمة   .192 �س 

ا�صتانبول 1987م.
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قرية  في  م   1498  / هـ   798 �صنان  ولد   )59(
بالنك�صارية  والتحق  قي�صرية،  قرب  اأغرنا�س 
نظام  وفق  العثمانى،  الجي�س  فرق  اإحدى 
الدو�صرمة، العام 1512 م. ا�صترك فى حملت 
وم�صر  وفار�س  ال�صام  بلد  على  الأول  �صليم 
اختير  النم�صا،  وجنوب  والمجر  البلقان  وزار 
ال�صلطانية  الخا�صة  فى  المعماريين  ليراأ�س 
حين بلغ الخم�صين. وتعددت اأعماله فى تركيا 
ووليات الدولة العثمانية. للمزيد انظر: اأنور 
طاهر ر�صا، �صنان ... قمة الهند�صة المعمارية 
الإ�صلمية، مجلة المنهل العدد 519 اأكتوبر/

نوفمبر 1994م؛ محمد حرب، مرجع �صابق، 
�س 223 : 235؛ دوجان كوبان، مرجع �صابق، 
مرجع  اآبا،  اأ�صلن  اأوقطاى  163؛   :  158 �س 

�صابق، �س 195. 
)60( دوجان كوبان، مرجع �صابق، �س 162؛ جان 

بول رو، مرجع �صابق، �س 382 - 383. 

)61( اأوقطاى اآ�صلن اآبا، مرجع �صابق، �س 202. 

)62( اأدت البيئة �صديدة البرودة �صتاء اإلى الحاجة 
اإلى مكان مت�صع مغطى ي�صع اأكبر عدد ممكن 
الحجم  اأهمية  الم�صلين، ومن هنا جاءت  من 

الكبير للم�صاجد العثمانية.

)63( عفيف بهن�صى )دكتور( ال�صام لمحات اأثرية 
للن�صر،  الر�صيد  دار   .147  -146 �س  وفنية، 

بغداد 1980م.  

جابر،  بن  يحيى  بن  اأحمد  البلذرى،   )64(
فتوح البلدان، �س 288. دار الم�صيرة، بيروت 

1987م. 

محمود،  بن  محمد  بن  زكريا  القزوينى،   )65(
 .315  -  314 �س  العباد،  واأخبار  البلد  اآثار 
دار �صادر بيروت 1988م؛ كمال الدين �صامح 
)دكتور( العمارة فى �صدر الإ�صلم، �س61. 

الهيئة الم�صرية العامة للكتاب 1982م. 

فى  العمارة  )دكتور(  الريحاوى  القادر  عبد   )66(
الح�صارة الإ�صلمية، �س 107. جدة 1990م. 

)67( ابن خلدون، المقدمة، �س 30. 

)68( ابن الأزرق، اأبو عبد ا� محمد الأندل�صى، 
موؤلف كتاب بدائع ال�صلك فى طبائع الملك، 
الكتاب  محقق  يقول  نفي�س،  كتاب  وهو 
فيه زعم من  اإن  الكريم،  الدكتور محمد عبد 
خلدون  ابن  باأفكار  عرف  من  اأول  اأن  زعم 
الزعم  وهذا  الأوروبيون.  هم  نظرياته  ودر�س 
باطل لي�س له ن�صيب من ال�صحة بل هو باطل 
ومردود عليه. وال�صحيح اأن ابن الأزرق الذى 
اأتى بعد ابن خلدون بثلث وع�صرين �صنة هو 
درا�صة  باأفكاره ودر�س مقدمته  اأول من عرف 
ا  تلخي�صً اإياها  تلخي�صه  ا�صتوجب  عميقة 

محكًما ثم دمجه بهذا التلخي�س فى كتابه

بدائع  الأزرق،  ابن  انظر  ال�صلك.  بدائع        
تحقيق   .7 �س  الملك،  طبائع  فى  ال�صلك 
محمد بن عبد الكريم، الدار العربية للكتاب 

تون�س، ليبيا 1977م.

)69( المرجع ال�صابق، �س 71. 

عبد  بن  اأحمد  الدين  تقى  تيمية،  ابن   )70(
 .62 �س   ،28 ج  الفتاوى،  مجموع  الحليم، 

مكتبة ابن تيمية. 1982م. 

)71( هو زكريا بن محمد بن محمود اأبى عبد ا� 
جمال الدين اأبى يحيى الأن�صارى القزوينى، 
ولد فى قزوين من اإقليم الجبال بفار�س والعراق 
الحلة  وا�صط  قا�صى  من�صب  و�صغل  وال�صام، 
ترك  /1283م.  682هـ  �صنة  توفى  بالعراق. 
وهو  الطبيعيات  فى  اأحدهما  كبيرين  كتابين 
الموجودات.  وغرائب  المخلوقات  عجائب 
فى  والآخر  البلدان.  عجائب  اأحياًنا  وي�صمى 

الجغرافيا وهو اآثار البلد واأخبار العباد.

)72( القزوينى، زكريا بن محمد بن محمود، 
دار    6 العباد، �س 5 -  واأخبار  البلد  اآثار 

�صادر بيروت 1990م.

اأو  القلعة  تعنى  فار�صية  كلمة  القهندز:   )73(
كهندز.  بالفار�صية  وتكتب  القديم،   الح�صن 

النر�صخى، اأبى بكر محمد بن جعفر، تاريخ

    بخارى، �س 9، تحقيق الدكتور اأمين بدوى 
ون�صر ا� مب�صر الطرازى، الطبعة الثانية. دار 

المعارف 1993م.

11؛  �س10،  �صابق،  م�صدر  النر�صخى،   )74(
 ،44 �س  بخارى،  بورخازكا،  بوهميل  اأمجد 
منظمة العوا�صم والمدن الإ�صلمية. 1993م؛ 
 ،21  - �س20  بخارى،  نومكين،  فيتالى 
المجمع  ن�صر  �صلح.  �صلح  ترجمة   .123

الثقافى اأبو ظبى 1995م. 

ال�صيا�صة  )دكتور(  قا�صم  الدين  محيى   )75(
ال�صرعية ومفهوم ال�صيا�صية الحديثة، �س25. 
القاهرة  الإ�صلمى،  للفكر  العالمى  المعهد 

1997م. 

الق�صم  والعالم،  الغرب  رايلى،  كافين   )76(
الأول، �س 102 : 106. ترجمة عبد الوهاب 
فوؤاد  د.  مراجعة  حجازى،  وهدى  الم�صيرى 
 )90( العدد  المعرفة.  عالم  �صل�صلة  زكريا. 

�صنة 1985م. 

)77( المرجع ال�صابق، �س 107. 

)78( المرجع ال�صابق، �س 108. 
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 Mostafa El Abbadi،  )79(
 Alexandria thousand year

 in  38  ،35  .capital of Egypt، pp

 Alexandria the site and the

.1992،  history، Mobil Oil Egypt

)80( كافين رايلى، المرجع ال�صابق، �س 108 0

�س109؛  �صابق،  مرجع  رايلى،  كافين   )81(
فالبيل،  ودومينيك  هو�صون  جونيفييف 
الأوائل  الفراعنة  فى  والموؤ�ص�صات  الدولة 
اإلى الأباطرة الرومان، �س225. ترجمة فوؤاد 

الدهان. دار الفكر للدرا�صات  1995م. 

ع�صر  فى  م�صر  )دكتور(  ن�صحى  اإبراهيم   )82(
تاريخ  مو�صوعة   .21-19 �س  البطالمة، 
الح�صارة الم�صرية، الع�صر اليونانى الرومانى 
والع�صر الإ�صلمى. الموؤ�ص�صة الم�صرية العامة 

للتاأليف والن�صر والترجمة. بدون تاريخ. 

الع�صور،  عبر  المدينة  ممفورد،  لوي�س   )83(
 ،363 �س  وم�صتقبلها،  وتطورها  اأ�صلها 
مكتبة  ن�صحى،  اإبراهيم  الدكتور  ترجمة 
الأنجلو 1946م؛ كافين رايلى، مرجع �صابق، 

�س 111 -  112. 

)84( لوي�س ممفورد، مرجع �صابق، �س 364. 

التطور  )دكتور(  الح�صينى  محمود   )85(
العمرانى لعوا�صم م�صر الإ�صلمية، �س 26. 
الآثار،  كلية  من�صورة.  غير  دكتوراه  ر�صالة 

جامعة القاهرة، 1987م. 

كانت  التى  الخطط  )اأن  المقريزى  يذكر   )86(
القاهرة،  فى  الحارات  بمنزلة  بالف�صطاط، 
فى  وحارة  الف�صطاط  فى  خطة  لتلك  فقيل 
القاهرة( المقريزى، الخطط، ج 1، �س 296. 

)87( الم�صدر ال�صابق، ج 2، �س 246. 

الرحمن  القا�صم عبد  اأبى  الحكم،  ابن عبد   )88(
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المفهوم الإ�صالمي للبن�ء والعمران

للبن�ء والعمران في الت�صريع الإ�صالمي مفهوم�ن:

الأول، القوة:

اأ�صا�س  اأن يكون متقًنا، والقوة  الم�صلم ينبغي  به  ال�صفة من �صفات الإ�صلم فكل عمل يقوم   وهذه 
الإتقان، ففي المعاملت بين النا�س ينبغي اأن يكون العمل متقنا فمن ي�صنع لآخر �صيًئا يجب عليه اأن يتقن 

�صنعته ول يتاأتي الإتقان اإل من قوي في عمله وخبرته، 
وقد اأكد ذلك ر�صول ا� � بقوله: )رحم ا� من عمل 
عمًل واأتقنه()1(. وقوله: )اإن ا� يحب اإذا عمل اأحدكم 
�صرورة  على   � الر�صول  اأكد  وقد  يتقنه()2(.  اأن  عمًل 
القوة في المبني وفي ذلك روي طلق بن على التميمي 
)�صكل  م�صجده  يبني  وهو   � النبي  على  قدمت  قال: 
�صاحب  وكنت  معه  فيه  يعملون  والم�صلمون   )59
الطين  اأخلط  الم�صحاة  فاأخذت  طين  وخلط  علج 
ور�صول ا� ينظر اإلّى ويقول: )اإن هذا الحنفي ل�صاحب 
طين( وفي قول اآخر اإنه قال )دعوا الحنفي والطين فاإنه 
�صرط  القوة  اأن  على  �صبق  ما  فدل  للطين(.  اأ�صبطكم 
ينبغي  باعتباره عمًل  واجب  ذلك  لأن  لي�س  البناء  في 
اإتقانه فح�صب، بل لأن الق�صد منه الحفظ وال�صتر ودرء 

الخطر.

الث�ني، البن�ء للجم�ل: 

فيفتر�س في الم�صلم اأن يهتم بمظهره وملب�صه لأن الإ�صلم دين جمال، ودين طهارة، فالم�صلم يعبد 
اإلًها واحًدا ومن اأ�صمائه الح�صني الجميل، ويدل ما �صبق على اأن الجمال مطلوب في البناء والعمران كما 
هو مطلوب في الثياب وغيرها، وجمال البناء يبدو في تنا�صقه وترتيبه ح�صب عرف الزمان والمكان ما  دام 

اأنه محمود في ذاته وغاياته)3(. 

�صكل )59( الم�صجد النبوي 
 م�صقط اأفقي
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ارتبطت العمارة الإ�صلمية باإطارين حاكمين لها من الناحية الفكرية:

الإط�ر الأول:

 هو ال�صيا�صية ال�صرعية، وهى ال�صيا�صية التى يتبعها الحاكم فى المجال العمرانى، �صواء كانت تتعلق 
بالأمور ال�صيا�صية العامة، اأو بالعمران مبا�صرة وكلهما يترك اأثره على العمارة. 

الإط�ر الث�نى:

 هو فقه العمارة، والمق�صود بفقه العمارة مجموعة القواعد التى ترتبت على حركية العمران نتيجة 
للحتكاك بين الأفراد ورغبتهم فى العمارة وما ينتج عن ذلك من ت�صاوؤلت، يجيب عنها فقهاء الم�صلمين، 

م�صتنبطين اأحكام فقهية من خلل علم اأ�صول الفقه. 

قيمهم  تتنا�صب مع  ت�صييد عمائر  لرغبتهم فى  المجال  للفقهاء فى هذا  الم�صلمين  ت�صاوؤلت  جاءت 
المجتمع  فى  العمران  لحركه  قانونّيا  اإطاًرا  لت�صكل  الزمن  بمرور  الفقهاء  اأحكام  وتراكمت  وح�صارتهم، 

يلتزم به الحكام والمحكومون على ال�صواء.

وتمثل روؤية ال�صيا�صة ال�صرعية للعمارة اأو العمران اإطاًرا عاّما حاكما يتناول الكليات، ولي�س له علقة 
العمارة على  فقه  نتيجة لرتكاز  التما�س  نقاط  العديد من  فى  العمارة  فقه  مع  يتداخل  بالجزئيات، وهو 

اأ�ص�س �صرعية وقيم ح�صارية خا�صة بالأمة الإ�صلمية. 

ففقه العمارة الإ�صلمية لديه كليات، على ال�صيا�صة ال�صرعية احترامها واإن كان القائمون على ال�صيا�صة 
يتجاوزون هذه الكليات لعتمادهم على ال�صلطة فى تنفيذ رغباتهم، فال�صيا�صة تقوم على �صلطة الدولة التى 
ت�صعى اإلى تنفيذها. بينما فقه العمارة يقوم على المجتمع الذى ي�صعى اإلى الحفاظ على قواعد فقه العمارة 

وتنفيذها كما يراها الفقهاء.

اإلى  تعد  ابن خلدون، والتى  اأبرزها مقدمة  لها، كان  بموؤلفات ل ح�صر  ال�صرعية  ال�صيا�صة  وحظيت 
اليوم اأن�صج ما كتب فى هذا المجال، وهناك م�صادر ل ح�صر لها من التراث ال�صيا�صى تتناول �صمن اأبوابها 

علقة ال�صيا�صة ال�صرعية بالعمران. خا�صًة عمارة المدن وال�صروط الواجبة فيها)4(. 

ولم يحظ فقه العمارة فى المقابل بموؤلفات كالتي حظيت بها ال�صيا�صة ال�صرعية، ومرد ذلك اإلي اأن 

الدائر حوله �صمن  الجدل  كان  وبالتالي  بال�صلطة.  يرتبط  ولم  بالمجتمع  ارتبط  تطبيقي  علم  العمارة  فقه 
كتب الفتاوى والنوازل، ولم ي�صتقل بموؤلفات اإل بعدد محدود مقارنة بموؤلفات علم ال�صيا�صة ال�صرعية)5(.

الإط�ر الأول:

تقوم ال�صيا�صة على الفاعلية الحركية للحاكم والتى ي�صعى من خللها اإلى تحقيق م�صالح المحكومين، 
وتنبه فقهاء ال�صيا�صة ال�صرعية اإلى ذلك، فذكروا باأن "لل�صلطان �صلوك �صيا�صة، وهى الحزم عندنا، ول تقف 

على ما نطق به ال�صرع")6(.

وهو الأمر الذى ف�صله ابن عقيل الحنبلى �صاحب التعريف ال�صابق من خلل اإحدى مجادلته لفقيه 
النا�س  ال�صيا�صة ما كان من الأفعال بحيث يكون  "باأن  �صافعى قال "ل �صيا�صة اإل ما وافق ال�صرع" فرد عليه 
معه اأقرب اإلى ال�صلح واأبعد عن الف�صاد، واإن لم ي�صرعه الر�صول عليه ال�صلة وال�صلم، ول نزل به وحى، 
فاإن اأردت بقولك: ل �صيا�صة اإل ما وافق ال�صرع: اأى لم يخالف ما نطق به ال�صرع ف�صحيح، واإن اأردت ما 

نطق به ال�صرع فغلط وتغليط لل�صحابة")7(.

ال�صيا�صة: فعل  اأن  "وظاهر كلمهم هنا  الرائق  البحر  الحنفى فى  ابن نجيم  يترابط معه تعريف  كما 
�صىء من الحاكم لم�صلحة يراها، واإن لم يرد بها دليل جزئى")8(.

ومن هذه التعريفات يمكن الو�صول اإلى م�صمون ال�صيا�صة وجوهرها فى النقاط التالية:

لبناء �صرعيتها على  اأى معنى  اإلى �صرورتها المبدئية، قبل  ال�صيا�صة ت�صتند فى حد ذاتها  • اأن �صرعية 
اأ�صا�س القبول الفردى اأو الجماعى.

•  اأن العلقات الإن�صانية التى تتناولها ال�صيا�صة لي�صت علقات فردية بقدر ما هى تعبير عن علقات 
جماعية: فرد بجماعة وجماعة بجماعة.

• اأن ال�صيا�صة بجوهرها ل تنف�صل عن مق�صدها وغاياتها، فت�صبح غاياتها غايات بو�صائل)9(.  

فاإذا ما حاولنا تطبيق تلك الأ�ص�س فى روؤية ال�صيا�صة ال�صرعية لأمكننا مجددًا التاأكيد على عدة عنا�صر 
اأ�صا�صية ت�صكل الدللت ال�صطلحية لمفهوم ال�صيا�صة ال�صرعية منها، اأن ال�صيا�صة تقوم على فقه الم�صالح 

فيما ل ن�س فيه. فاإن اأ�صا�س ال�صيا�صة هى الم�صلحة المعتبرة. وهى فاعلية حركية ت�صتهدف التوافق مع 



9697

م�صمون ال�صرع)10(. وال�صيا�صة اإذن تخ�صع لروؤية الحاكم لم�صلحة الأمة المرتبطة ب�صوابط �صرعية. وفى 
هذا الإطار ن�صتطيع اأن ن�صتقراأ روؤية علماء ال�صيا�صة ال�صرعية لدور الحاكم فى المجال العمرانى.

�صالًحا  المكان  اعتبار  يمكن  ل  اأنه  بمعنى  ال�صتقرار،  لمواطن  عامة  �صوابط  الماوردى  و�صع 
حيث  المدينة،  اأى  بالم�صر  المق�صود  عن  حديثه  عند  حددها  ال�صوابط،  هذه  يت�صمن  لم  ما  لل�صتيطان 

يذكر اأن المق�صود بالم�صر خم�صة اأمور: 

اأحده�: اأن ي�صتوطنها اأهلها طلًبا لل�صكون والدعة. 

الث�نى: حفظ الأموال فيها من ا�صتهلك واإ�صاعة. 

الث�لث: �صيانة الحريم والحرم من انتهاك ومذلة.

الرابع: التما�س ما تدعو اإليه الحاجة من متاع و�صناعة.

والخ�م�س: التعر�س للك�صب وطلب المادة)11(. 

يخلو  لل�صتقرار  �صالًحا  موطًنا  تجد  ل  فاإنك  زمان  لكل  �صالحة  يجدها  ال�صوابط  لهذه  المتاأمل  اإن 
التما�س  الحرمات،  وحفظ  الأموال،  وحفظ  ال�صكون،  ت�صمل  لأنها  المانعة؛  الجامعة  ال�صوابط  هذه  من 
الماوردى،  لهذا فقد غطى  الك�صب وال�صعى لطلب مواده  واأخيًرا طلب  الأ�صا�صية،  ال�صناعة والحاجات 
الحياة الجتماعية، والقت�صادية والأمنية، ولهذا تجده يجزم على اأن المكان الذى يخلو من هذه ال�صوابط 
مواطن  من  فلي�صت  الخم�صة  الأمور  هذه  اأحد  عدم  "فاإن  قوله  فى  كما  الإن�صان)12(،  ل�صتقرار  ي�صلح  ل 

ال�صتقرار وهى منزلة قيعة ودمار")13( .

حدد علماء ال�صيا�صة ال�صوابط الواجب مراعاتها من قبل الحاكم عند اتخاذ المدن والحوا�صر واإن�صائها 
وفًقا ل�صروط دقيقة، من هذا ما ذكره ابن خلدون فى �صروط اختيار موا�صع المدن وهى: 

عنها.  الم�صار  يدفع  ب�صور  تحاط  • اأن 

تحتل مو�صًعا متمنًعا من الأمكنة على ه�صبة اأو على نهر اأو با�صتدارة بحر .. اإلخ. • اأن 

الأمرا�س.  من  لل�صلمة  الهواء  بطيب  يتمتع  الذى  الموقع  • مراعاة 

عذبة.  عيون  باإزائه  اأو  نهر  على  البلد  يكون  باأن  الماء  • جلب 

ل�صائمتهم.  المراعى  • طيب 

الأقوات)14(.  هى  الزروع  فاإن  المزارع  • مراعاة 

وهذه ال�صوابط تتيح لأى مدينة اأن تنمو وتتطور، ف�صل ابن الأزرق ما تحدث عنه ابن خلدون، فاأ�صار 
اإلى اأن ما يجب مراعاته فى اأو�صاع المدن اأ�صلن مهمان: دفع الم�صار، وجلب المنافع، ثم يذكر اأن الم�صار 
اأو مح�صن طبيعّيا. حتى ل  اأو و�صعها فى مكان ممتنع  اأر�صية، ودفعها باإدارة �صور على المدينة  نوعان: 
ي�صل اإليها العدو. والنوع الثانى من الم�صار �صماوى ودفعة باختيار الموا�صع طيبة الهواء؛ لأن ما خبث منه 
بركوده اأو تعفن بمجاورته مياها فا�صدة، اأو منافع متعفنة، اأو مروج خبيثة، ي�صرع المر�س للحيوان الكائن 

فيه ل محالة، كما هو م�صاهد بكثرة.

وي�صرب لذلك مثًل بفا�س التى كانت عند ا�صتعار العمران باإفريقية كثيرة ال�صكان فكان ذلك معيًنا 
على تموج الهواء وتخفيف الأذى منه، فلم يكن فيها عفن ول مر�س، وعندما خف �صاكنوها ركد هواوؤها 
المتعفن بف�صاد مياهها فكثر العفن والمر�س. وي�صرب مثًل عك�صّيا ببلد اأخرى و�صعت، ولم يراع فيها 
طيب الهواء، وكانت اأمرا�صها كثيرة لقلة �صاكنيها وعندما كثروا انتقل حالها من ذلك، كدار الملك بفا�س 

لهذا العهد الم�صمى "فا�س الجديد" وكثير من ذلك فى العالم)15(.

والأ�صل الثانى: وهو جلب المنافع يتاأتى بمراعاة اأمور منها: توفر الماء كاأن يكون البلد على نهر اأو 
باإزائه عيون عذبة لأن وجود الماء قريًبا من البلد ي�صهل على ال�صاكن حاجة الماء وهى �صرورية. وطيب 
كان  ومتى  والركوب  وال�صرع  للنتاج  الحيوان  دواجن  من  قرار  لذى  بد  ل  اإذ  وقربة،  لل�صائمة  المراعى 
المرعى ال�صرورى لها كذلك كان اأوفق من معاناة الم�صقة فى بعده، وقرب المزارع الطيبة لأن الزرع هو 
فالحطب  والخ�صب،  للحطب  وال�صجر  تح�صيله،  فى  واأقرب  اتخاذه  فى  اأ�صهل  كذلك  وكونها  القوت، 
لعموم البلوى به وقود النيران والخ�صب للمبانى - وكثير مما يتح�صل فيه �صرورى اأو كمالى، وقربه من 
البحر لت�صهل الحاجة الق�صية من البلد النائية، ولإ خفاء فى اأن هذه الأمور تتفاوت بح�صب الحاجة وما 

تدعو اإليه �صرورة ال�صاكن)16(.

دور  اإلى  بنا  الربيع  اأبى  ابن  انتقل  فقد  بالمو�صوع،  تتعلق  �صروًطا  هو  ابن خلدون  ما ذكره  كان  واإذا 
الحاكم فى تخطيط المدينة، ونراه يحدد هذا الدور بدقة �صديدة، فهى بالن�صبة للحاكم م�صئوليات عليه 

تنفيذها. ولخ�صها ابن اأبى الربيع فى ثمانى نقاط هى:
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اأحده�: اأن ي�صوق اإليها الماء العذب لي�صرب حتى ي�صهل تناوله من غير ع�صف.

الث�نى: اأن يقدر طرقها و�صوارعها حتى تتنا�صب ول ت�صيق.

الث�لث: اأن يبنى فيها جامًعا لل�صلة فى و�صطها ليقرب على جميع اأهلها.

الرابع: اأن يقدر اأ�صواقها بكفايتها لينال �صكانها حوائجهم من قرب.

الخ�م�س: اأن يميز قبائل �صكانها باأن ل يجمع اأ�صداًدا مختلفة متباينة.

ال�ص�د�س: اإن اأراد �صكناها فلي�صكن اأف�صح اأطرافها واأن يجعل خوا�صه كنًفا له من �صائر جهاته.

ال�ص�بع : اأن يحوطها ب�صور خوف اغتيال الأعداء؛ لأنها بجملتها دار واحدة.

الث�من : اأن ينقل اإليها من اأهل ال�صنائع بقدر الحاجة ل�صكانها)17(.

يت�صح من كلم ابن اأبى الربيع المتوفى �صنة 272هـ/885م، مدى الفهم المقرون بالتحليل المنطقى 
"دون ع�صف"  اإن�صاء المدن، ففى �صوق المياه للمدينة لل�صرب، لت�صهيل مهمة الح�صول عليه  اأ�ص�س  فى 
ي�صمى  ما  متخطًيا  المدنى  الموقع  اختيار  فى  الحرية  مرحلة  اإلى  الح�صرى  المخطط  و�صول  على  دليل 
بالحتمية الطبيعية )determinism( التى تحتم على المخطط اأن يبنى مدنه بالقرب من اأودية الأنهار 

والمواقع ذات الثروات الطبيعية)18(. 

عوامل  من  عامل  اأنه  كما  توفره،  حالة  في  الح�صارات،  لن�صوء  وعامل  الحياة  ع�صب  هو  • الماء 
انتهائها فى حالة ندرته، ولذا فابن اأبى الربيع ي�صترط على الحاكم لعمارة المدينة، التى قد يكون موقعها 
بعيًدا عن م�صادر المياه، اأن يجلب الماء اإليها، وهو ما حدث فعًل فى العديد من المدن الإ�صلمية، فقد 
جلب الم�صلمون الماء اإلى مدينة مدريد من تلل بها مياه جوفية، تبعد عن المدينة بما يتراوح بين �صبعة 
اإلى  الماء  ي�صمح بجريان  انحدار متدرج،  المياه فى  بها  قنوات تجرى  واثنى ع�صر كيلومتًرا، وذلك فى 
المدينة. ويتراوح الفرق بين ثمانية ومائة متر. ولذا لم يكن من الغريب اأن يطلق الأندل�صيون على مدينتهم 
الجديدة لفًظا مثل )مجريط(، وهو مركب من كلمة مجرى العربية، ومن تلك النهاية اللتينية الدارجة 
)… يط(، التى تدل على التكثير، فمعنى الكلمة اإذن )المدينة التى تكثر فيها المجارى(، والإ�صارة هنا 
اإلى المجارى اأو القنوات المائية الجوفية، التى كانت تحمل الماء اإلى �صكان المدينة. لقد عانت جدة من 
ندرة المياه كثيًرا، فحينما زارها القد�صى و�صفها باأنها )عامرة، اأهلها اأهل تجارات وي�صار. واأهلها فى تعب

الخام�س  القرن  منت�صف  وفى  الماء،  من 
واأ�صار  اإليها  خ�صرو  نا�صر  قدم  الهجرى 
رغم  بها  والزرع  الأ�صجار  وجود  عدم  اإلى 
الماء،  قلة  ذلك  و�صبب  العمرانى،  ازدهارها 
حينما  الجرك�صى  المملوكى  الع�صر  وفى 
ولى عليها قن�صوة الغورى عنى بحل م�صكلة 
المياه الخا�صة بها، فجلب الماء من المناطق 
ازدهار  على  �صاعد  ما  وهو  لجدة،  الغربية 

�صلح  �صيدها  التى  )لوحة72(  الجبل  قلعة  وفى  المدينة. 
 )60 )�صكل  بئر  حفر  تم  فقد  القاهرة،  فى  الأيوبى  الدين 
القلعة،  اإلى  المياه  لجلب  ال�صخر  فى  متًرا  ت�صعين  بعمق 
يتكون البئر من بئرين غير م�صتمرين على الخط العمودى 
نف�صه ومت�صاويين فى العمق تقريًبا، ولذلك �صميتا بالبئرين 
للبئر  الأفقى  المقطع  م�صاحة  تبلغ  الموؤرخين.  بع�س  عند 
البئر  مقطع  م�صاحة  اأن  حين  فى  مربع،  متر   2.3 ال�صفلية 
الم�صطح  اإلى هذا  اأمتار مربعة، وقد احتيج  العلوي خم�صة 
البئر العلوى لأجل تاأمين نزول الثيران اللزمة لتدوير  فى 
ال�صاقية المركزة فى قعر المهوى الأول والتى ت�صحب المياه 
زوج  يقوم  من�صوبها، فى حين  اإلى  الثانى  المهوى  قعر  من 
اآخر من الثيران بتدوير �صاقية ثانية مركزة فى اأعلى البئرين 
�صطح  اإلى  الأولى  ال�صاقية  من�صوب  من  الماء  رفع  مهمتها 
الأر�س. ولعل اأكثر المظاهر اإدها�ًصا فى ت�صميم وتنفيذ هذه 
البئر العلوية هي رقة الجدار الحجرى المنحوت والفا�صل 
بين مهوى البئر وممر الثيران المنحدر اإلى اأ�صفل البئر، وقد 

قي�صت �صماكته فى بع�س الأماكن ولم تتجاوز الع�صرين �صنتيمترا)19(.     

لوحة )72( قلعة الجبل

�صكل )60( بئر يو�صف
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النقل  وو�صائل  الب�صرى،  ال�صتخدام  تنا�صب  ب�صورة  تقدر  اأن  الربيع  اأبى  ابن  فيرى  ال�صوارع  اأما   •
النقل  و�صائل  فى  طفرة  حدثت  واإذا  الإن�صان.  بوا�صطة  اأو  الدواب  على  اإما  كانت  والتى  اآنذاك  المتاحة 
ال�صيارات،  ثم  الخيول  تجرها  التى  العربات  ا�صتخدام  انت�صار  و�صاحبها  الحديث  الع�صر  فى  بداأت  كالتى 
فيجب اأن تتنا�صب ال�صوارع مع و�صيلة النقل وطبيعة ا�صتخدامها فى كل ع�صر، ولذا فاإن من در�صوا المدن 
الإ�صلمية وعابوا عليها �صيق �صوارعها، در�صوها من منظور المتطلبات المعا�صرة لحركة النقل، فلم يراعوا 

طبيعة الع�صر الذى �صيدت فيه هذه المدن.

لمرفق  المنا�صب  الموقع  اختيار  فى  غاية  فهذا  الم�صاجد،  مواقع  فى  المركزية  ا�صتراط  اأما   •
المحيطة،  الأماكن  اإليه من جميع  الو�صول  ت�صهل  فالمركزية  اليوم،  فى  النا�س خم�س مرات  ي�صتخدمه 
التى  المكانة  اإلى  كذلك  يعود  م�صجدها،  ليكون  المدينة  قلب  اختيار  ولعل  ما.  نوًعا  متقاربة  بم�صافات 
يحتلها الإيمان فى قلب كل م�صلم. واأن الم�صجد الجامع كذلك يمثل العلقة الترابطية بين اأنحاء المدينة 
كافة، فكما تحتل الكعبة مركز العالم الإ�صلمى، ويتوجه اإليها الم�صلمون خم�س مرات فى اليوم لأداء 
ال�صلة، فاإن الم�صلمين يتوجهون اإلى الم�صجد الجامع فى قلب المدينة لأداء ال�صلة.. ولعل الفارق بين 
اإلى اأن الم�صجد الرئي�صى هو الجامع ل�صمل المدينة  الم�صجد الجامع وم�صاجد ال�صلوات الخم�س، يعود 

كل يوم جمعة، فى خطبة اأمير المدينة التى عادة ما تحمل مغزى �صيا�صّيا واجتماعّيا.

ال�صكان،  حاجة  على  تزيد  األ  منها:  كثيرة  اأمور  على  فيدل  بكفايتها،  الأ�صواق  تقدير  �صرط  • اأما 
اإ�صارة  ذلك  فى  اأن  كما  اأ�صعارها.  فترتفع  الحاجة  عن  ا  اأي�صً تقل  واأل  الب�صائع،  وتبور  الأ�صعار،  فتنهار 

لتحديد الحجم المنا�صب للأ�صواق ب�صورة تنا�صب حجم ال�صكان)20(.

فهذا  المدينة.  فى  ال�صكنى  القطاع  فى  الأ�صداد  خلط  وخطورة  �صاكنيها،  قبائل  تمييز  �صرط  • اأما 
هو  اآخر  بمعنى  الب�صرية.  للأجنا�س  الدقيق  الفهم  على  المبنى  الإ�صكانى  التخطيط  فى  العبقرية  غاية 
  )Ethono - urban Homogenity( الح�صرى  العرقى  بالن�صجام  ي�صمى  ما  اإيجاد  على  يحر�س 
ونبذ الت�صاد العرقى الح�صرى )Ethono - urban Hetrogenity(؛ لأنه �صيوؤدى بالتالى اإلى التكتل 
 .)groups of divers( وتحويل المدينة اإلى بقاع عرقية موزعة توزيًعا غير من�صجم  segregation

وفى الواقع اأن الكثير من المخططين المعا�صرين لم يعيروا هذه الظاهرة اهتماًما كثيًرا فى خططهم

العرقية  القرابة  وراء  الداخلية  الهجرات  اإلى  اأخرى  مرة  ال�صكان  عودة  اإلى  بالتالى  اأدى  مما  المدنية، 
والعائلية.

ب�شور،  �لمدينة  �إحاطة  �شرط  �أما   •
�لثورة  قبل  �لمدن  خ�شائ�ص  من  فهذ� 
توؤدى  �لأ�شو�ر  كانت  حيث  �ل�شناعية، 
�لمجتمع  وظيفتين رئي�شيتين �لأولى: حفظ 
م�شد�ق  وهذ�  و�حدة،  كاأ�شرة  �لد�خلى 
د�ر  بجملتها  "لأنها  �لربيع  �أبى  �بن  قول 
و�حدة".. و�لوظيفة �لأخرى: �لحماية، وذلك 

من  العديد  اأن  و�صنجد  الحدودية.  المدن  فى  وخا�صة  الحروب،  وكثرة  اآنذاك  ال�صلح  لمحدودية  نظًرا 
النزاع  ون�صوب  دويلت  اإلى  الخلفة  دولة  تفتت  اأدى  ولكن  اأ�صوار،  ذات  تكن  لم  الإ�صلمية  المدن 

اأ�صوار للدفاع عنها واأدى  اإلى ت�صييد مدن ذات  بينها، 
اإلى ت�صييد  الغزو ال�صليبى لبلد ال�صام وتهديده م�صر 
وتجديدها.  بها  والهتمام  المدن  حول  الأ�صوار 
معه  حمل  م�صر.  حكم  الدين  �صلح  تولى  فعندما 
ال�صام  بلد  للدفاع عن م�صر وتحرير  م�صروًعا جهادّيا 
الجبهة  تاأمين  الم�صروع  ال�صليبيين، وت�صمن هذا  من 
العا�صمة الم�صرية ب�صقيها  باإقامة �صور حول  الداخلية 
القاهرة والف�صطاط )�صكل 61، 62، لوحة 73، 74(، 
اأحرقت  الف�صطاط  واأن  خا�صة  عنهما،  الدفاع  لي�صهل 
فى  وقوعها  من  خوًفا  �صاور  الفاطمي  الوزير  يد  على 
ا  واأي�صً يحميها،  لها  �صور  وجود  لعدم  ال�صليبيين  يد 
تداعى اأ�صوار القاهرة الفاطمية، وكان قد ثبت ل�صلح 
الدين من خلل التجربة الفاطمية �صعوبة الدفاع عن 

الف�صطاط والقاهرة فى وقت واحد، فراأى اأنه لو بنى 

لوحة )73( �صور �صلح الدين 
 بقايا

�صكل )61( �صور �صلح الدين حول عوا�صم م�صر 
الإ�صلمية
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لكل واحدة منهما �صوًرا م�صتقًل لحتاجت 
عنها،  للدفاع  منفردة  قوة  اإلى  مدينة  كل 
المخ�ص�س  الجي�س  �صينق�صم  وبالتالى 

اإلى قوتين، وفى ذلك  العا�صمة  للدفاع عن 
بناء  ال�صرورى  من  كان  ولذا  له،  اإ�صعاف 
قلعة  وبناء  الف�صطاط،  لي�صم  ومدة  ال�صور 

بينهما تكون مقًرا لقيادة الجي�س المدافع عن العا�صمة )21(.

واأدى  تطور �صلح المدفعية )لوحة 75، 76( من القرن الخام�س اإلى القرن لتا�صع ع�صر اإلى تل�صى 
التطوير للمدفعية  المدافع. وهذا  اأمام  قذائف  تتهاوى  الأ�صوار  المدن تدريجّيا، فقد كانت  اأ�صوار  اأهمية 
ذلك  فى  ماألوف  غير  رعًبا  المدفعية  بنيران  العثمانيون  اأحدث  فقد  والأوروبيين،  العثمانيين  يد  تم على 
الزمان، ففى معركتهم مع المجريين فى موقعة "موهات�س" ق�صمت نيران المدفعية خط الح�صود المجرية 
عام  فى  مالطة  عن  المدافعة  القوات  على  �صقطت  التى  العثمانية  المدفعية  قذائف  وبلغت  ق�صمين،  اإلى 
بها  اأمطر  التى  القذائف  عدد  اأما  قذيفة،  األف  �صتين  1565م 
فكانت  1572م  اإلى  1571م  عام  من  جو�صتا  فاما  العثمانيون 
118000قذيفة)22(. بداأت ردود اأفعال فى اأوروبا على تهاوى 
الترابية  المتاري�س  وحلت  تدريجّيا،  المدفعية  اأمام  الأ�صوار 
فى  الأ�صوار  محل  كبيًرا  ارتفاًعا  ترتفع  تكن  لم  التى  الكثيفة 
اأكثر  الدفاع عن المدن، فكانت قذائف المدافع تغو�س فيها، وت�صيع دون جدوى، ثم اتخذوا تبات فى 
اأثبت هذا  الدفاعية.  المدفعية  عليها  اأى خيالة، و�صعوا   cavaliers كافاليية  اأ�صموها  ارتفاًعا،  الموا�صع 

النظام، فاعليته حتى عمم فى اأوروبا. 

لوحة )74( �صور �صلح الدين 
بقايا

�صكل )62( �صور �صلح الدين 
نطاق الباب المحروق

لوحة )75( نموذج لمدفع من الع�صور الو�صطي

تلل  على  طابية  فاأقام  النظام،  هذا  نابليون  وا�صتخدم 
الدرا�صة، �صربت القاهرة والأزهر )�صكل 63، لوحة 77( منها 
توارى  اإلى  ذلك  اأدى  الأولى)23(.  القاهرة  ثورة  اأثناء  وذلك 
اأهمية اأ�صوار المدن وكذلك القلع واإلى ظهور مفاهيم جديدة 
لعدم جدواها  اأ�صوارها  باري�س  اأزالت  المدن. حتى  للدفاع عن 

عام1919)24(.

• ا�صترط ابن اأبى الربيع على الحاكم اأن ينقل اإلى المدينة 
اإلى  يوؤدى  �صرط  ال�صنائع. وهو  ما تحتاجه من 

ازدهارها، وتوافر الحاجات ال�صرورية بها.

ومن الملحظ اأن علماء ال�صيا�صة ال�صرعية 
الربيع،  اأبى  ابن  ذكره  لما  الكثير  ي�صيفوا  لم 
التف�صير  لمزيد من  قد خ�صع  ما ذكره  واإن كان 
ابن  من  كل  ذكر  ما  نحو  على  والتو�صيح 

خلدون)25( والماوردى)26(.

نظرة علماء ال�صيا�صة ال�صرعية لل�صروح المعمارية:

علماء  نظرة  حول  ت�صاوؤل  لنا  يبقى 
المعمارية  لل�صروح  ال�صرعية  ال�صيا�صة 
المرتبطة بال�صلطة، قدم ابن خلدون �صاحب 
بين  يربط  فهو  العلقة،  لهذه  روؤية  المقدمة 

قوة الدولة وعظم اآثارها المعمارية، فعلى

لوحة )76( نموذج لمدفع من الع�صور الو�صطي

لوحة )77( الجامع الأزهر

�صكل )63( الجامع الأزهر 
م�صقط اأفقي
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قدر قوة الدولة يكون الأثر، اأكد ابن خلدون على تفاوت روعة العمران ورهبته وقوته بتفاوت قوة الدول 
وهو فى ذلك يقول "فاإن اأحوال العمران متفاوتة ومن اأدرك منها رتبة �صفلى اأو و�صطى فل يح�صر المدارك 
كلها فيها، ونحن اإذا ما اعتبرنا ما ينقل لنا عن دولة بنى العبا�س وبنى اأمية والعبيديين ونا�صبنا ال�صحيح من 
ذلك، والذى ل �صك فيه بالذى ن�صاهده من هذه الدول التى هى اأقل بالن�صبة اإليها وجدنا بينها بونا، وهو 
لما بينها من التفاوت فى اأ�صل قوتها وعمران ممالكها، فالآثار كلها جارية على ن�صبة الأ�صل فى القوة كما 
قدمناه … فخذ من الأحوال المنقولة مراتب الدول فى قوتها اأو �صعفها و�صخامتها اأو �صغرها")27( وعد ابن 
ر�صوان المالقى)28( الماآثر المعمارية من مفاخر الدول وعمارة واإ�صلح المملكة و�صبل الخيرات واأخذ 

يعدد ما �صيده ملوك الم�صلمين من �صروح ومن�صاآت معمارية)29(.

غير اأن الفقهاء نظروا اإلى هذه ال�صروح نظرة مغايرة، فعندما اأ�صرف الخليفة النا�صر فى الأندل�س فى 
البناء حتى اإنه اتخذ قراميد مغ�صاة  ذهًبا وف�صة فى قبته بق�صر الزهراء اأنفق عليها ماًل كثيًرا، وجعل �صقفها 
اإثر تمامها يوما لأهل مملكته، فقال لقرابته  اإلى بي�صاء نا�صعة ت�صتلب الأنظار، جل�س فيها  �صفراء فاقعة 
ومن ح�صر من الوزراء واأهل الخدمة مفتخًرا عليهم بما �صنعه من ذلك وما يت�صل به من البدائع الفتانة وقال 
هل راأيتم اأو �صمعتم ملًكا كان قبلى فعل مثل هذا اأو قدر عليه ؟ فقالوا ل وا� يا اأمير الموؤمنين، اإنك لأوحد 
فى �صاأنك كله، وما �صبقك اإلى مبتدعاتك هذه ملك راأيناه، ول انتهى اإلينا خبره، فاأبهجه قولهم و�صره. 
اإذ دخل القا�صى منذر بن �صعيد، وهو ناك�س الراأ�س، فلما اأخذ مجل�صه قال له كالذى  وبينما هو كذلك 
اإبداعه. فاأقبلت دموع القا�صى تنحدر على لحيته،  قاله لوزرائه من ذكر ال�صقف المذهب واقتداره على 
وقال له وا� يا اأمير الموؤمنين ما ظننت ال�صيطان لعنه ا� يبلغ منك هذا المبلغ، ول اأن تمكنه من قيادك 
هذا التمكين، مع ما اآتاك ا� من ف�صله ونعمته، وف�صلك به على العالمين، حتى ينزلك منازل الكافرين، 
فانفعل النا�صر، وقال انظر ما تقول، وكيف اأنزلتنى منزلتهم قال نعم األي�س ا� يقول )لول اأن يكون النا�س 
اأمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن �صقفا من ف�صة ومعارج عليها يظهرون ...( ]الزخرف :33[. فوجم 

الخليفة وبكى خ�صوعا � تعالى و�صكر القا�صى واأمر بنق�س ال�صقف الذهبي)30(.

ابن  فعند  العمران،  وحركية  واأطوارها  والدولة  العمران  بين  ربط  حين  ح�صيًفا  خلدون  ابن  كان 
وم�صاكنها  �صغيرة  الأولى  الح�صرية  النواة  فيه  تكون  طور  رئي�صية.  اأطوار  باأربعة  التمدن  يمر  خلدون، 
و�صكانها قليلون، يليه طور تزداد فيه الم�صاكن وتتنوع كما يزداد ال�صكان، وطور ثالث تتوقف فيه المبانى 
عن  التعدد ويقف ال�صكان عند حدود معينة ويقل النمو. ثم مرحلة نهائية، وهى العودة مرة اأخرى اإلى 

الحالة الأولى حالة الب�صاطة واندثار الح�صارة واأحياًنا ين�صئ ا� تعالى غيرها قرنا اآخرين)31(.

ال�صكان  قليلة  تكون  اأوًل  اختطت  اإذا  الأم�صار  اأن  "اعلم  فيقول  الأولى  المرحلة  خلدون  ابن  يذكر 
وقليلة اآلت البناء من الحجر والجير وغيرهما مما يعالى على الحيطان كالزليج والرخام والربج والزجاج 
والف�صيف�صاء وال�صدف فيكون بناوؤها يومئذ بدوّيا واآلتها فا�صدة". ثم تاأتى بعد ذلك المرحلة الثانية: "فاإذا 
عظم عمران المدينة وكثر �صكانها كثرت الآلت بكثرة الأعمال حينئذ وكثر ال�صناع اإلى اأن تبلغ غايتها من 
ذلك" وهذه مرحلة ازدياد ال�صكان وكثرة الخطط بالمدينة، وبداية ظهور مواد التاأنق كالرخام والف�صيف�صاء.

الإجادة  فقدت  ذلك  ال�صنائع لأجل  قلت  �صكانها  تراجع عمرانها وخف  "فاإذا  الثالثة:  المرحلة  اأما 
فى البناء .. ثم تقل الأعمال لعدم ال�صاكن فيقل جلب الآلت من الحجر والرخام وغيرهما ... وي�صير 
بناوؤهم وت�صييدهم من الآلت التى فى مبانيهم فينقلونها من م�صنع اإلى م�صنع لأجل خلء اأكثر الم�صانع 
الن�صاط العمرانى ب�صتى  والق�صور والمنازل بقلة العمران"  وهذه المرحلة كما هو وا�صح مرحلة تراجع 
�صوره ب�صبب قلة ال�صكان، والتى يقل على اأثرها جلب مواد البناء، وي�صتعا�س عنها با�صتخدام مواد بناء 

من المبانى القائمة.

اأما المرحلة النهائية: "ثم ل تزال تنقل من ق�صر اإلى ق�صر ومن دار اإلى دار اإلى اأن تفقد الكثير منها 
جملة فيعودون اإلى البداوة فى البناء". وهنا العودة اإلى الأ�صل مرة اأخرى، فهى اإًذا دورة م�صابهة للدورة 
اإلى الواقع؛ لأن  اأرذل العمر، وهذا قريب ب�صكل كبير  اإلى  الحياتية للإن�صان حيث يبداأ طفل ثم �صابا ثم 

التمدن ظاهرة ب�صرية ت�صب وت�صيب مع الإن�صان وظروفه)32(. 

التاأ�صي�س  هو  الأول  الدولة  فطور  نف�صها،  الدولة  بعمر  مرتبطة  الأطوار  اأن هذه  ابن خلدون  وي�صيف 
بالملك"  "النفراد  اأ�صماه بطور  ثان  ثم طور  وال�صجاعة.  ال�صدة  الترف وفيه  والبعد عن  البداوة  وهو طور 
وهو طور النتقال من حياة البداوة الخ�صنة اأو العمران البدوى اإلى الحياة المترفة اأو العمران الح�صرى. 
اأما الطور الثالث وهو طور ن�صيان البداوة والخ�صونة والنغما�س فى الترف وتمكن الجبن وفقدان الرجولة 
وال�صجاعة وهو طور "الفراغ والدعة". ثم المرحلة النهائية وهى مرحلة تنتهى فى الغالب الدولة فيها اإلى 
النقرا�س "حيث تذهب الدولة بما حملت" كما يقول ابن خلدون وهذا يعنى زوال الح�صارة نف�صها)33(. 
وقبل ابن خلدون اأ�صار الماوردى لهذا بقوله: "اإن الدولة تبداأ بخ�صونة الطباع و�صدة البط�س لت�صرع النفو�س 
اإلى بذل الطاعة، ثم تتو�صط باللين وال�صتقامة ل�صتقرار الملك وح�صول الدعة، ثم تختم بانت�صار الجور، 

و�صدة ال�صعف لنتقا�س الأمر وقلة الحزم")34(.   
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واإذا كان الترف الم�صاحب للعمارة وزخرفتها فى كثير من الأحيان مظهًرا ح�صارّيا يدل على الرتقاء 
"النعيم  ذلك  فى  خلدون  ابن  يقول  �صيا�صّيا  الدول   �صقوط  عوامل  من  مهم  عامل  اآخر  جانب  من  فاإنه 
الملك  بمذاهب  والأخذ  والراحة  الدعة  اإلى  يوؤدى  الدولة  فى ظل  وال�صكون  العي�س  والك�صب وخ�صب 
في المبانى والملب�س وال�صتكثار من ذلك والتاأنق فيه بمقدار ما ح�صل من الريا�س والترف وما يدعو اإليه 
من توابع ذلك، فتذهب خ�صونة البداوة وت�صعف الع�صبية والب�صالة، ويتنعمون فيما اأتاهم ا� من الب�صطة. 
وتن�صاأ بنوهم واأعقابهم في مثل ذلك من الترف عن خدمة اأنف�صهم وولية حاجتهم وي�صتنكفون عن �صائر 
الأمور ال�صرورية فى الع�صبية حتى ي�صير ذلك خلًقا لهم و�صجيه فتنتق�س ع�صبيتهم وب�صالتهم فى الأجيال 

بعدهم بتعاقبهم اإلى اأن تنقر�س الع�صبية فياأذنون بالنقرا�س")35(.

فرغ  من  اإل  ي�صتدعيها  ل  �صناعات  بينهم  ظهرت  الترف  فى  النا�س  تمادى  "اإذا  خلدون  ابن  ويذكر 
من ال�صروريات كالغناء مثًل وهى اآخر �صفه فى الح�صارة "يق�صد التفنن فيها وجعلها وظيفة")36(. ومن 
خطورة الترف اأن يعجز الإن�صان عن الدفاع عن نف�صه لأنه قد عود نف�صه على النعيم فهو قد ا�صتاأجر من 
يقوم باأعماله ويوؤدى مهماته اإلى اأنه و�صل به الأمر اإلى ال�صتعانة بمن يدافع عنه با�صتخدام اأمواله. ومعلوم 
"لأنها  ال�صبب  )37(، يقول ميكافيللى فى  اأكثر خطًرا عليها  البلد  للدفاع عن  المرتزقة والم�صتاأجرين  اأن 
قوات غير مجدية؛ لأنها مجزاأة وطموحه ل تعرف النظام ول تحفظ العهود والمواثيق وتتظاهر بال�صجاعة 
اأمام الأ�صدقاء وتت�صف بالجبن اأمام الأعداء فهى اإًذا اإيذاًنا بدمار الدولة اإما عن طريقها اأو عن طريق ت�صهيل 
مهمة الطامعين من خارج البلد")38(. وما ذكره ميكافيللى يحمل درجة عالية من ال�صدق، غير اأن هناك 
اأخريات ع�صرها  باطنها فى  واإن كانت تحمل فى  اإليه.  ما ذهب  التاريخ حالت خا�صة، تخرج عن  فى 

�صفات المرتزقة، ومن ذلك المماليك كظاهرة م�صابهة.

• ظ�هرة المم�ليك : 

كان المماليك من اأكثر الفئات حّبا للعمارة، ولما  كانوا فى الأ�صل ظاهرة �صيا�صية، فقد كان لل�صيا�صة 
دور فى ت�صجيعهم على ت�صييد المن�صاآت - ويجىء بذلك من كون النظام المملوكى فريًدا، اإذ ل يوجد 
ما ي�صبهه فى الح�صارات القديمة بالرغم من اعتمادها على الرق فى اإعداد جيو�صها. وتاأتى فرادة النظام 
ال�صتيلء على  من  ما مكنها  وهو  ال�صارمة،  قوانينها  لها  موؤ�ص�صه  اإلى  التحول  من  تمكنه  فى  المملوكى 
ال�صلطة والدفاع عن ديار الإ�صلم ومحاربة اأعدائه ال�صر�صين الذين تمثلوا بالأخ�س فى ال�صليبيين والمغول.

لقد تنبه الموؤرخون الم�صلمون اإلى اأهمية النظام المملوكى وتمكنه من الدفاع عن الإ�صلم بعد اأن

هذه  اأرجع  الذى  خلدون،  ابن  اأ�صهرهم  ومن  المغول،  يد  فى  بغداد  و�صقطت  العبا�صية  الخلفة  انهارت 
الظاهرة، اإلى انغما�س العرب فى الترف)39(.

وتعود ن�صاأة المماليك فى م�صر اإلى ع�صر ال�صالح نجم الدين اأيوب، حيث كان له مماليك اأتراك ثبتوا 
معه فى محنته فى الوقت الذى اأنف�س من حوله الأكراد، فاأكثر من �صرائهم وو�صع نظاًما �صارًما لتربيتهم، 
حتى �صاروا ع�صيبة خا�صة بعد معركة المن�صورة التى هزموا فيها ال�صليبيين ومعركة عين جالوت التى 

هزموا فيها المغول)40(.

الأتراك هم  "اأن  القد�صى فى ذلك  ال�صام وم�صر، ويقول  الحل والعقد فى بلد  بعد ذلك  لهم  و�صار 
القائمون الآن عن عامة الم�صلمين، فالنا�س ل يحملون اأى نوع من ال�صلح مهما قل �صاأنه، وقد األقى رعبهم 

فى قلوب المف�صدين، واأ�صبح اأهل الإ�صلم مطمئنين على اأهلهم. والنا�س يقبلون قول الأتراك")41(. 

�صغار   المماليك  جلب  انعدام  اأبرزها  اأ�صباب  لعدة  والوهن  ال�صعف  اأ�صابها  الموؤ�ص�صة  هذه  ولكن 
ال�صن، وبالتالى تربيتهم، وبالتالى �صمان ولئهم للدولة، وعد ابن خلدون ذلك �صناعة حيث يقول "اعلم 
اأن الم�صطنعين فى الدول يتفاوتون فى اللتحام ب�صاحب الدولة بتفاوت قديمهم وحديثهم فى اللتحام 
لأجل  بالن�صب  يتم  اإنما  والمغالبة  المدافعة  من  الع�صبية  فى  المق�صود  اأن  ذلك  فى  وال�صبب  ب�صاحبها 
التنا�صر فى ذوى الأرحام والقربى والتخاذل فى الأجانب والبعداء كما قدمناه والولية والمخالطة بالرق 
اأو بالحلف تنزل منزلة ذلك؛ لأن اأمر الن�صب واإن كان طبيعًيا فاإنما هو وهمى والمعنى الذى كان به اللتحام 
اإنما هو الع�صرة والمدافعة وطول الممار�صة وال�صحبة بالمربى والر�صاع و�صائر اأحوال الموت والحياة واإذا 
فاإنه  مثله فى ال�صطناع  واعتبر  النا�س  بين  والتنا�صر. وهذا م�صاهد  النعرة  بذلك جاءت  اللتحام  ح�صل 
يحدث بين الم�صنع ومن ا�صطنعه ن�صبة خا�صة من الو�صلة تنزل هذه المنزلة وتوؤكد اللحمة واإن لم يكن 

ن�صب فثمرات الن�صب موجودة..")42(. 

انعك�س هذا على مفهوم الأ�صرة لدى المماليك الذين حكموا م�صر زهاء قرنين ون�صف من الزمان 
والأم  الأب  من  المكونة  الأ�صرة  هى  لديهم  الأ�صرة  تكن  لم  حيث  923هـ/1120–1520م(.   -  648(
والبن، بل لم يكن لديهم حياة عائلية بالمعنى المعروف، ورغم اأن غالبية اأفرادها حر�صوا على الزواج 
ا على نظام الت�صرى واقتناء الجوارى والمحظيات، وذلك اأن نظام المماليك  وعلى اإنجاب الأطفال. واأي�صً

قام على العلقات التى جمعت بينهم من اأوا�صر الرق والعتق والتربية والخدمة، وكذلك العلقات بين
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المملوك  الكبير وال�صغير والتى ت�صبه روابط البنوة، واأحيانًا روابط الأخوة، ولم يكن فى حياة المملوك 
المملوكى،  الم�صطلح  األفاظ  معانى  ذلك،  يو�صح  ما  وخير  فقط،  منها  واحدة  غير  العائلية  الروابط  من 
الم�صادر  فى  وورد  الأ�صغر،  الأخ  هو  والآني)45(  الأكبر،  الأخ  هو  والآغا)44(  الأب،  هو  فالأ�صتاذ)43( 
اأخوة يرادف لفظ خ�صدا�صية، وكان  اأخ يرادف لفظ خ�صدا�س)46( ولفظ  اأن لفظ  اإلى  المملوكية ما ي�صير 

ا فى ثروته)47(. البن فى اأحيان كثيرة ل يخلف الأب فى مركزه ول يرثه اأي�صً

واإنما المملوك هو الذي يحل محل اأ�صتاذه ويرثه حتى فى ال�صتيلء على حريمه)48(. وخير ما يو�صح 
ذلك اأن الواحد منهم كان ل ياأكل مع  اأبنائه وحريمه اإنما يف�صل اأن ياأكل مع مماليكه، ون�صت بع�س الحجج 
الخا�صة باأوقاف المماليك على اأن الأ�صتاذ اأحق النا�س بالتمتع بريع الوقف الذي يوقفه المملوك)49(. ومن 
ثم فقد اأ�صبحت الحياة العائلية لطبقة المماليك ل تقوم على اأ�صا�س العلقة بين الرجل وزوجته واأبنائه 

بقدر ما تقوم على اأ�صا�س العلقة بين الأ�صتاذ ومماليكه وبين المماليك وبع�صهم البع�س)50(. 

غير اأن هذه العلقة القائمة على الحترام المتبادل وعلى حقوق الزمالة كان انهيارها مقدمة لنهيار دولة 
المماليك و�صقوطها لتتبع الدولة العثمانية، ويروى القد�صى حكاية فى تاريخه تف�صر ف�صاد حال المماليك 
فى الطباق بالقلعة حيث يدربون ويربون، حدثت فى دولة الأ�صرف بر�صباى 825-841هـ/1422-1437م 
والحكاية فيها معنى ودللة ولذلك اأثرنا اأن نلخ�صها هنا، تقوم الرواية على حكاية كتبها اأحد العلماء لأبى 
اإنه كان  ال�صيخ �صم�س الدين فقيه الأ�صياد،  حامد القد�صي، وكان قد رواها بمجل�س بع�س الأمراء، وهو 
يقرئ المماليك ال�صلطانية بقلعة الجبل. وقد تقاتل مملوكان ف�صرب اأحدهما الآخر فقتله. فبلغ ال�صلطان 
الخبر فطلب الفقيه الموؤدب فاأر�صل اإليه، فجاء بين يدى ال�صلطان، فقال له هذا "اأنت فقيه الطبقة؟" فقال 
درهم  "األف  ؟" فاأجاب  جامكيتك  "كم  ال�صلطان  وعليق" فقال  ولحم  مرتب(  )اأى  جامكية  ولى  "نعم 
وخم�صة اأرطال لحم وثلثة علئق" فقال ال�صلطان "يا ق�صم تاأكل جامكية ال�صلطان واللحم والعلق وتعلم 
ا ؟. فقال له "يا مولنا  ال�صلطان اأنا ما علمتهم اإل الإ�صلم والقراآن وال�صلة  المماليك يقتل بع�صهم بع�صً
ا غيري واأنا اأعرفه". فقال من هو ؟ فاأجاب الفقيه "اأقدر على  والآداب. والذي علمهم يقتل بع�صهم بع�صً
ت�صميته فاأنا اأخ�صى حرمته" ولكن ال�صلطان منحه الأمان وعندئذ قال له اإن ال�صلطان م�صئول عن ذلك ولما   
اأراد ال�صلطان اأن يعرف جلية الأمر اأو�صح له الفقيه اأن المملوك الجلب كان يجتاز اأربع طبقات ويق�صىفى 
الطبقة،فاإذا  الو�صوء ويكن�س  اأباريق  النعال ويملأ  الطبقة الأولى كان يقدم  كل طبقة خم�س �صنوات فى 

نجح فى ذلك نقل اإلى طبقة ثانية فيخرج ي�صلى الجمعة فى الجامع، وعندما ي�صتحق اأن يرقى يخرج

 اإلى باب الق�صر يم�صك ن�صابة اآغا عند دخول الخدمة. فاإذا تم الخم�صة الثالثة نقل اإلي الرابعة ويخرج له 
اأكدي�س. وفى الطبقة الرابعة يطلع وينزل مع اآغاته. وهكذا يمكث هذا ع�صرين �صنة يتعلم من الفقيه ومن 
الآغوات ومن الخ�صدا�صين الآداب، ومن ال�صنك والح�صر الذي هو فيه، فيبقى مع النا�س �صفة الحرير، 
لي�س عنده ت�صوي�س على اأحد. فيتهذب ويتربى على ذلك "اأما الآن في�صمع مولنا" باأن فلنا و�صل من بلد 
جرك�س فير�صل له اإلى حلب لملقاته فر�س ي�صرج ذهب وكنبو�س وكاملية �صرف. ويقف النائب بخدمته 

فل ين�صب الذنب يا مولنا ال�صلطان اإلي غير فاعلة")51(.

العثمانية، وهو جمود  للدولة  وتبعيتهم  المماليك  دولة  �صقوط  اإلى  اأدى  اأ�صا�صى  اآخر  �صبب  وهناك 
للتحولت  ا�صتيعابها  ب�صبب عدم  التطور وال�صتمرارية.  قادرة على  لم تكن  المملوكية، فهي  الموؤ�ص�صة 
التى حدثت فى مجال فنون الحرب، واأهمها العتماد على الأ�صلحة النارية، فقد انت�صر العثمانيون على 
المماليك فى معركة مرج دابق العام 1516م ب�صبب حداثة معداتهم، بينما كان المماليك يمقتون الأ�صلحة 

النارية ويعتبرون اأن الحرب تقوم على الفرو�صية والبطولة ال�صخ�صية)52(. 

وهناك ت�صاوؤل حول نظرة العلماء اإلي الحكم المملوكي الذى قام على عبيد مجلوبين دربوا تدريًبا 
ع�صكرّيا، ومدى �صرعية هذا الحكم؟. 

اإلي  يفتقرون  كانوا  ولما  الجماعة  حماية  اأجل  من  المملوكي  النظام  اإلى  يتطلعون  العلماء  كان 
فاعتمدوا على نظام  المجتمع.  المماليك لحماية  اإلى م�صاعدة  فقد احتاجوا  والتنظيم  القتالية  المهارات 
ع�صكرى ل�صبط الأمن فى المدن الم�صرية وال�صامية. ولحماية المجتمع من اأي غزو خارجى  ولم يكن 
العلماء بال�صرورة موالين لأي نظام اأو اأي طائفة  اأو اأي �صيغة حكومية، فكل نظام ع�صكرى م�صلم م�صتقر 
يمكنه حماية الجماعة من الأذى كان يعتبر ملئًما. وتذهب نظريتهم ال�صيا�صة اإلى اأن الدولة الع�صكرية 
كانت �صرورية لحفظ نظام �صليم فى المجتمع، واإنه فى حالت ال�صراع المملوكى حول العر�س، كانوا 
ا  اأي�صً يف�صر  وهذا  ال�صراعات  هذه  عن  مناأى  فى  المجتمع  جاعلين  بالحكم،  حقه  فى  للمنت�صر  يعترفون 
اأمن المجتمع عندهم  ال�صام وم�صر بال�صلطة العثمانية المنت�صرة على المماليك)53(. فقد كان  قبولهم فى 
مقدم على كل �صىء. و�صاعد العلماء الظاهر بيبر�س على نقل واإعلن الخلفة العبا�صية اإلى م�صر لإ�صفاء 
ال�صرعية على الحكم المملوكى. وكان العلماء يمثلون ذلك الجزء من المجتمع الإ�صلمي المثقف فى 
الآداب وال�صريعة، والعقائد الإ�صلمية، لقد كانوا ق�صاة واأئمة، وفقهاء ومدر�صين، وحفظة للقراآن الكريم، 
ورواه للحديث ال�صريف، وتولى بع�صهم منا�صب فى الدواوين، وعمل البع�س منهم محت�صبين ووزراء فى 

الدولة المملوكية. ولذا فقد كانوا حلقة الو�صل بين ال�صلطة والمجتمع.
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•  الإط�ر الث�ني 

يقوم الإطار الثاني على تراكم التجربة العمرانية والمعمارية لدى الم�صلمين وما يواجهها من م�صاكل 
ال�صلطة  اأهل  احترمها  عامة،  قواعد  منها  تكونت  ما  �صرعان  حلوًل  لها  فيطرحون  الفقهاء،  على  تعر�س 
لحترام المجتمع لها، واعتباره اإياها قانوًنا �صرعّيا ويف�صر هذا الإطار حركية العمران فى المدينة الإ�صلمية 
وكذلك القواعد التى �صيدت وفقها العمائر. و�صجل قواعد فقه العمارة الفقهاء منذ وقت مبكر فلعبد ا� 
بن عبد الحكم الفقيه الم�صري )ت214هـ/829م( "كتاب البنيان" الذي ورد ذكره فى عدد من الم�صادر 
الفقهية ولم يعثر على مخطوط منه بعد، ولكنه موؤ�صر مهم مبكر على تبلور فقه العمارة فى مدينة الف�صطاط 

التى عا�س فيها ابن عبد الحكم)54(.  

وهذا الإطار لم ينل حظه من الدرا�صة ب�صورة كافية اإلى الآن، وهو ما جعل درا�صة المدينة الإ�صلمية 
تنق�صم اإلى نزعتين، اأن�صار النزعة الأولى: هم اأ�صا�صا من المدر�صة ال�صت�صراقية القديمة الذين لم يروا فى 
اأزقتها  وتعدد  ال�صيقة،  �صككها  اإل  و�صرقية  وعربية  اإ�صلمية  بين  لها  ت�صميتهم  فى  اختلفوا  التى  المدينة 

وحارتها الملتوية كالتواء المتاهة، وم�صاكنها المنغلقة على نف�صها)55(.  

ولم يروا فى الم�صهد الح�صري لهذه المدن اإل م�صهًدا م�صطرًبا فو�صوّيا غير منظم تتداخل فيه كتل 
�صكنية قليلة التهوية ب�صبب نوافذ دورها المطلة على الداخل، فاأ�صحاب هذه النزعة لم يروا فى المدينة 
الإ�صلمية غير ال�صلبيات، ولم يحاولوا فهم المجتمع وقوانينه وتفكيك العوامل المتداخلة التى اأعطت 
للمدينة مظهرها العام، �صواء كانت �صيا�صية اأو بيئية اأو جغرافية اأو اجتماعية اأو دينية … اإلخ، وبدونها 

مجتمعه ل يمكن فهم المدينة وعمارتها. 

تجمع  مجرد  لي�صت  الإ�صلمية  المدينة  اأن  ترى  والتى  مو�صوعية،  الأكثر  الثانية  النزعة  ن�صاأت  ولذا 
والحاجيات  الرغبات  العتبار  بعين  ياأخذ  الح�صري،  للمجال  تنظيم  اإنها  بل  والم�صاكن،  للأحياء  فو�صوي 
الحقيقية لل�صكان، فى ان�صجام تام مع تركيبة اجتماعية متما�صكة)56(، ثم اإن ما بدا للبع�س اأنه غير مرتب فلعله 

على عك�س ذلك هو نمط من التنظيم الذى يختلف عن التنظيم الهند�صي والذى له جماليته الخا�صة به)57(.

وال�صوؤال المطروح الآن، األم تكن المدن الإ�صلمية تخطط من قبل ال�صلطة؟ الإجابة عن هذا الت�صاوؤل 
فاتحين  الم�صلمون  التي دخلها  القديمة  فالمدن  التعامل معها.  واأ�صلوب  المدينة  بيان طبيعة  اإلى  تحتاج 
تركوها على حالها واأحدثوا فيها ما يحتاجه الإ�صلم من بنايات كالم�صاجد، وتعاملهم مع بناياتها القديمة 

جاء وفًقا لأحكام ال�صرع، التى ق�صمت البنايات اإلى:

والأ�صوار  الح�صون  وبناء  ال�صلوات،  فيها  لتقام  كالم�صاجد  العبادة  دور  بناء  مثل  الواجب:  • البناء 
والأربطة للدفاع عن ديار الم�صلمين.

المندوب: كبناء المنائر، والتى تندب للآذان فيها لكى ي�صرع النا�س لأداء ال�صلة، وبناء  البناء   •
بناء  لذلك  ال�صرع  فندب  عنها،  البحث  عناء  يتكلفوا  ل  ولكى  لل�صلع،  النا�س  يحتاج  حيث  الأ�صواق، 

الأ�صواق لكى ي�صتقر بها اأ�صحاب ال�صلع، وي�صهل للنا�س �صرائها منهم.

ال�صريعة  اأن  المعروف  فمن  ال�صتغلل،  بهدف  تبنى  التى  الم�صاكن  بناء  مثل  المباح:  البناء   •
اأ�صباًبا مادية  جاءت لحفظ المقا�صد الخم�س، الدين، والنف�س، والمال، والعر�س، والن�صل. وا� جعل 
يقوم بها الب�صر، كى يحققوا تلك المقا�صد، ومن هذه الأ�صباب بناء الم�صاكن والدور ليحفظ النا�س فيها 
اأنف�صهم واأموالهم واأعرا�صهم، وتقوم فيها الأ�صر فيبقى الن�صل الإن�صانى ملتزًما  بدينه مقوًما مجتمعه)58(. 

• البناء المحظور: كبناء دور المنكر كالخمارات ودور البغاء والقمار، والبناء على المقابر والبناء 
فى اأر�س الغير، وهذا النوع من الأبنية هو الذى اأزاله الم�صلمون فى المدن القديمة.

اأما المدن الجديدة ف�صبق واأن تعر�صنا للف�صطاط كنموذج منها، ونرى فيها مخطط عام تحدده ال�صلطة، 
يقف عند حدود الخطة اأو الحى اأو الحارة، ولكن فيه طرق تكفى احتياج الم�صلمين طبًقا لظروف ع�صر 
التخطيط ولو�صائل الموا�صلت التى كانت م�صتخدمة اآنذاك، فها هو اأبو يعلى الفراء يحدثنا عن تخطيط 
فجعلوا  اأهلها،  لقبائل  خططًا  وجعلوها  عمر،  عهد  على  الب�صرة  ال�صحابة  م�صرت  "وقد  فيذكر  الب�صرة 
ذراًعا،  ع�صرين  ال�صوارع  من  �صواه  ما  عر�س  وجعلوا  ذراًعا،  �صتين  مربدها  وهو  الأعظم  �صارعها  عر�س 
وجعلوا عر�س كل زقاق �صبعة اأذرع، وجعلوا و�صط كل خطة رحبة ف�صيحة لمربط خيلهم وقبور موتاهم، 

وتل�صقوا فى المنازل، ولم يفعلوا ذلك اإل عن راأى اتفقوا عليه اأو ن�س ل يجوز خلفة")59(. 

ولكن يبقى هناك علقة ا�صتفهام حول كيفية نمو المدن اأو الأحياء اأو الخطط، نمًوا ع�صوّيا منظًما 
دون تدخل من ال�صلطات، وفى اإطار قانون حاكم ملزم لكل اأفراد المجتمع، وله �صطوته عليهم يعرفونه 
ويطبقونه بوازع من اأنف�صهم، لأنه �صرع م�صتقى من الأحكام الكلية للفقه الإ�صلمى؟ اإن احترام الدين وما 

يت�صمنه من قيم وت�صبع المجتمع به هو الدافع اإلى ما �صبق ذكره.

مادية  ملكية  هو  والحق،  ال�صرر.  بحيازة  يعرف  وما  بالحق  العمارة  فقه  فى  يعرف  ما  ين�صاأ  وهكذا 
ومعنوية، فمادية ترتبط بمكان المن�صاأة ومعنوية مترتبة على القيم العامة للمجتمع. ومن اأمثلته حق
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التعلى، اأو حق الرتفاق حق الم�صيل)60(. اأما حيازة ال�صرر، فهو يعنى اأن من �صبق فى البناء يحوز العديد 
من المزايا التى يجب على جاره الذي ياأتي بعده اأن يحترمها واأن ياأخذها فى اعتباره عند بنائه م�صكنه، 
وبذلك ي�صيغ المنزل الأ�صبق المنزل اللحق من الناحية المعمارية نتيجة لحيازته ال�صرر. وهذه القاعدة 

قامت على حديث �صريف هو "ل �صرر ول �صرار")61(.

وبناء على ما �صبق ن�صتطيع اأن ن�صع ت�صوًرا لكيفية ت�صكل المدينة اأو الخطة من خلل عمليات البناء 
المتتابعة ووفق قواعد فقه العمارة ف�صوارع المدن ت�صتقر بعد فترة من الزمن، حيث ت�صتقر الفئة الم�صتخدمة 
لجماعة  ملك  هنا  فالطريق  بالبناء،  عليها  التعدى  ي�صعب  والتى  ت�صتخدمها،  التى  ال�صوارع  �صكل  على 
الم�صلمين، وبالتالى فال�صيطرة عليه من حق المارة اأو الم�صتخدمين له، ولأن كل �صاكن فى المدينة يمر 
ببع�س الطرق اأكثر من غيرها، فهو بذلك ع�صو فى الفريق الم�صيطر على كل ال�صوارع التى يمر بها، لذلك 
فاإن عدد الم�صيطرين اختلف من طريق لآخر لختلف عدد مرات ترددهم عليه، بناء على موقع الطريق 

واتجاهه.

واإذا ن�صاأت مدينة جديدة، اأو حى جديد فاإن البناء فيها يتم عن طريق تتابع البناء فى اأماكن هذا الحى، 
بناًء على حق  فيه  المارة  و�صيمنع  �صعة،  اأكثر  �صيكون  الطريق  هذا  فاإن  ما.  فى مكان  المارة  فاإذا كثر عدد 
الأرتفاق)62( وحق المرور)63( اأي بناء ي�صيق الطريق، وبذلك يزحف البناء وتتجاور الوحدات المعمارية بجوار 
بع�صها البع�س اإلي اأن ت�صتقر حدود الطرق تبًعا ل�صتخدام المارة لها. فالطريق يعك�س رغبات، واإمكانيات، 
وقيم النا�س، ونتج عن تراكم قرارات الفرق ال�صاكنة، وهى بنيت على الأ�صبقية فى الت�صرف. وبذلك ن�صتطيع

اأن نقدم تف�صيًرا وا�صًحا عن كيفية ن�صاأة �صبكة الطرق، على �صبيل المثال فى المنطقة المح�صورة بين مدينة 
الف�صطاط والح�صن الفاطمي -القاهرة- و�صبكات الطرق فى بولق ال�صاحية ال�صمالية الغربية بالن�صبة للقاهرة.

وبناًء على ما �صبق ن�صتطيع اأن نق�صم الطرق فى المدن الإ�صلمية اإلى ثلثة م�صتويات من الطرق.

الفتوح  بابى  بين  بالقاهرة والتى تربط  العظمى  الق�صبة  اأمثلتها  العامة)64( ومن  الطرق  الأول:  الم�صتوى 

وزويلة وامتداد هذه الق�صبة الذى جاء بطريقة طبيعية نتيجة لرتفاق عدد كبير من �صكان المدينة بهذا 
تحت  و�صارع  الأحمر،  الدرب  اأمثلته  ومن  وال�صروجية،  والمغربلين  بالخيامية  يعرف  الذى  المتداد 
الربع،و�صكة الحبانية، وال�صليبة بالقاهرة واأ�صارت اإحدى الوثائق اإلى الطريق العام الذى ي�صل بين القاهرة 
النوع  هذا  على  ت�صرف  الدولة  وكانت  الم�صلمين)66(  حقوق  من  هو  الطرق  من  النوع  وهذا  وبولق)65(. 

منالطرق، وتحافظ عليها، وتزيل اأى تعديات عليها.

 الم�صتوى الث�نى: هو الطريق العام الخا�س، وهو اأقل درجة من الطريق العام اإذ الرتفاق به من قبل جماعة 
الم�صلمين، يقل عن �صابقه، وبالتالى تزداد �صيطرة الفريق ال�صاكن فيه عليه، وهو يف�صى عادة اإلى الطريق 

العام وتتوزع منه �صبكة طرق اأكثر خ�صو�صية. 

الطريق  النافذ، وهذا  الطريق هو غير  النوع من  اأمثلة هذا  واأف�صل  الخا�س،  الطريق  الث�لث:  الم�صتوى 

التى يغلق عليها باب على طريق  الطرق  النوع  ا، ويخ�صع لمثل هذا  ل�صاكنه فقط ولذا �صمى خا�صّ ملك 
الباب ملك للقاطنين  بينها وبين غيرها، وباعتبار الطرق داخل  الباب فا�صًل  اأو عام، لعتبار  عام خا�س 
فى الحى اأو الحارة التى تبداأ من الباب ومن اأبرز اأمثلة هذا النوع بالقاهرة باب عطفة الحمام خلف باب 
زويلة )�صكل 1، لوحة 1( وباب عطفة الم�صك بالخيامية وباب حارة برجوان. كان الهدف من الباب اإذن 
الإعلم بحدود �صلطة الدولة فيما يخت�س ب�صئون المدينة، وانتهاء هذه ال�صلطة عند الباب، لتبداأ بعد ذلك 
�صلطة المجتمع، الذى يمار�س �صلطته الجماعية فى الحفاظ على الحارة التى تتكون من عدة اأزقة نافذة 
وغير نافذة تت�صابك جميعها لتتقابل عند باب الحارة. وحق النتفاع بطرق الحارة مق�صور على القاطنين 
بها، ولي�س لأحد منهم الرتفاق فيها على غير الوجه المعروف اإل باإذن ال�صركاء كلهم، حتى الم�صترى من 

اأحدهم بعد الإذن، كاإحداث ميزاب، اأو �صاباط، اأو رو�صن)67(. 

من هذا يت�صح لنا اأن ال�صلطة هنا �صلطة جماعية، فالجماعة هنا هي الم�صيطرة، وهى الحاكمة. فماذا 
لو لم تتفق الجماعة، هنا تلجاأ اإلى الق�صاء ولي�س اإلى الدولة؛ لأن الدولة �صلطتها �صيا�صية اأما الق�صاء فهو 

يمثل ال�صرع وحكمه اإلزامى. ومن خلل الق�صايا التى عر�صت على الق�صاة اأو على العلماء للإفتاء فيها 
اأمكننا التعرف على العديد من الأحكام الفقهية المتعلقة بعمارة الحارات.

الحارة،  داخل  ال�صلطة  ممار�صة  اأ�صلوب  تك�صف  التى  الق�صايا  اأهم  من  الحارات  اأبواب  ق�صايا  تعد 
فقد يقوم اأحد اأفراد الحارة ببناء باب الحارة بعد موافقة كل �صكانها، على اأن يمد �صاباط فوقها ليكت�صب 
م�صاحة اإ�صافية لمنزله نظير ذلك، وقد اكت�صب هذا الحق "ح�صن اآغا" حينما تقدم بطلب للقا�صى، للإذن 
له فى بناء بوابة درب القزازين على اأن يمد فوقها �صاباط، فاأذن له بذلك، حيث لم يعتر�س اأحد من �صكان 
الدرب)68(، و�صجلت محكمة الباب العالى واقعة م�صابهة، فقد تقدم المدعو "يو�صف بن محمد" بطلب 
مدة  منذ  تهدم  قد  ببولق  فرج  ال�صيخ  بدرب  بيته  فى  يوجد  الذى  الحارة  باب  اأن  فيه  اأو�صح  للمحكمة 

طويلة، واأن اأحًدا لم يهتم باإ�صلحه.
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ولذا فهو يقترح القيام باإ�صلحه على نفقته ال�صخ�صية، وبناء طبقة فوق الباب، ليتو�صع فى بيته القائم بجوار 
الباب، وح�صل على موافقة ال�صكان بالحارة على ذلك، واأذن له القا�صى بتجديد الباب وبناء الطبقة)69(. 

وقعت  نازلة  البنيان"  باأحكام  "الإعلن  الرامى فى كتابه  ابن  ال�صكان، يروى  اأحد  فماذا لو اعتر�س 
الزقاق دار. فجعل �صاحب  اآخر معه فى  فى تون�س، لرجل كانت له دور كثيرة بزقاق غير نافذ ولرجل 
الدور باًبا على فم الزقاق، فم�صى �صاحب  الدار الواحدة اإلى القا�صى واأعلمه بذلك، فاأمر القا�صى بهدم 
الباب)70(. وتبين اأحكام الحارات اأن اإ�صلح اأو �صيانة مرافقها تتم بالق�صمة بين القاطنين فيها، اإل اإذا تولى 

اأحدهم ذلك عنهم نظير امتياز يقره القا�صى. 

الحارة من رعاية  ب�صئون  يتعلق  ما  الحارة هى علقة ت�صامنية، ل تقوم على  بين �صكان  والعلقة 
عمرانية، بل ت�صل اإلى حد الحفاظ على المجتمع وكيانه وقيمه، والحادثة التالية نموذج لذلك، فقد 
ح�صر جمع من اأهالى خط باب ال�صعرية اإلى القا�صي الحنفي بمحكمة باب ال�صعرية، ومنهم جعفر بن 
عبدا�، وال�صيد اأحمد بن ال�صريف محيى الدين، وال�صريف عبد البا�صط ابن ال�صريف القا�صم، والحاج 
�صم�س الدين بن اأبى بكر، والحاج من�صور بن �صعود، وغيرهم ممن ت�صرروا من ال�صيخ  اأبى الح�صن بن 
النيل، وهو محل �صكنهم،  اأنه بالخط المذكور، داخل درب زائد  القا�صى  اأعلموا  الي�صر، حيث  اأبى 
الح�صن،  اأبا  القا�صى  فاأمر  ذلك،  من  مت�صررون  وهم  حميدة،  غير  �صيرتهن  الن�صوة  من  جماعة  �صكن 
اإل من يت�صف  اأيام، و�صدد على عدم �صكن اأحد فى الدرب  مالك �صكنهم، باإخراجهن في خلل ثلثة 

بالأو�صاف الحميدة، و�صجلت هذه الواقعة بتاريخ 14 ربيع الأول �صنة 1016هـ /1607م)71(.

ظلت �صلطة المجتمع داخل الحارة غالبة اإل اأنه بمرور الوقت ظهرت وظيفة �صيخ الحارة، وهو اأحد 
�صكانها الذى يتم اختياره ليقوم برعاية �صئون الحارة اليومية، وكان عمله تطوعّيا، وهو غالًبا ما يكون من 
اأعيانها الأثرياء اأو العلماء. ومنذ اأن بداأت الدولة تفر�س نفوذها على الحارات  داخل المدن، فى القرن 
التا�صع ع�صر، فقدت الحارة وحدتها الجتماعية، و�صقطت �صلطتها، وتحولت اإلى الدولة، وتحول �صيخ 

الحارة اإلى موظف يتقا�صى راتًبا من الدولة، حيث اأ�صبح عين الدولة على الحارة)72(.

احلوا�صي

ك�صف  محمد،  بن  اإ�صماعيل  العجلوني،   )1(
 .513 �س  ج1،  الألبا�س،  ومزيل  الخفاء 

موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت ط2، 1403هـ.

)2( المرجع ال�صابق.

م�صئولية  )دكتور(  النفي�صة  الرحمن  عبد   )3(
مجلة   .184 �س  والبنائين،  المهند�صين 
ال�صاد�صة  ال�صنة  المعا�صرة،  الفقهية  البحوث 

العدد 22، 1415هـ.

ال�صيا�صى  التراث  م�صادر  فى  عارف،  ن�صر   )4(
الإ�صلمى، المعهد العالمى للفكر الإ�صلمى. 

هيرندن فيرجينيا. 1994م.

العمارة  فقه  عزب،  خالد  انظر  ذلك:  حول   )5(
الم�صرية،  للجامعات  الن�صر  دار  الإ�صلمية، 

1997م.

الوفاء  اأبو  الر�صيد،  الخالد  المحمد  �صالح   )6(
ج3،  الفقهية،  واختياراته  حياته  عقيل،  بن 
�س 701. ر�صالة دكتوراه غير من�صوره. كلية 

ال�صريعة والقانون جامعة الأزهر 1979م.  

)7( ابن قيم الجوزية، اأعلم الموقعين عن رب

العالمين، ج4، �س 460 - 461. دار الكتب 
الحديثة 1968م. 

كنز  �صرح  الرائق  البحر  الحنفى،  نجيم  ابن   )8(
فى  كذلك  اأورد  وقد  �س11.  ج5،  الدقائق، 
م�صايخنا  فى  اأر  "ولم   :70 �س  الجزء  نف�س 
فى  المقريزى  وقال  ال�صيا�صة.  تعريف 
بمعنى  �صيا�صة  الأمر  �صا�س  يقال  الخطط: 
�صا�صه و�صو�س،  قوم  �صائ�س من  به، وهو   قام 
القوم: جعلوه ي�صو�صهم. وال�صو�س:  و�صو�صه 
الطبع والخلق 0فهذا اأ�صل و�صع ال�صيا�صة فى 
المو�صوع  "القانون  باأنها  ر�صمت  ثم  اللغة، 
الأحوال.  وانتظام  والم�صالح  الآداب  لرعاية 
تخرج  عادلة  �صيا�صة  نوعان:  وال�صيا�صة 
الأحكام  من  فهى  الفاجر،  الظالم  من  الحق 
من  وجهلها  علمها،  من  علمها  ال�صرعية، 
ال�صيا�صة  فى  العلماء  �صنف  وقد  جهلها، 

ال�صرعية كتًبا عديدة. والنوع الآخر:

ابن  علق  كما  تحرمها.  فال�صريعة  ظالمة،  �صيا�صة 
عابدين فى "منحة الخالق على البحر الرائق" 
اأن الموؤلف ذكر فى باب حد الزنا: اأن ال�صيا�صة 
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يراها.  لم�صلحة  الحاكم  من  �صىء  فعل  هو     
محيى  ولفت  جزئى.  دليل  بها  يرد  لم  واإن 
فى  يرد  لم  التعريف  هذا  اأن  قا�صم،  الدين 
كتاب ال�صيا�صة ال�صرعية لبن نجيم الحنفى. 
نجيم  ابن  2؛  �س  ج2،  الخطط،  المقريزى، 
مخطوط  ال�صرعية،  ال�صيا�صة  الحنفى، 
و269  مجاميع   496 رقم  الأزهرية،  بالمكتبة 
و287؛ محيى الدين قا�صم، مرجع �صابق، �س 

 .78 - 77

)9( محيى الدين قا�صم، مرجع �صابق، �س 85. 

)10( المرجع ال�صابق، �س 86 – 88. 

حبيب  بن  على  الح�صن  اأبو  الماوردى،   )11(
وتعجيل  النظر  ت�صهيل  ال�صافعى،  الب�صرى 
�س  الملك،  و�صيا�صة  الملك  باأخلق  الظفر 
161، تحقيق محيى هلل ال�صرحان، مراجعة 
بيروت  العربية  النه�صة  ال�صاعاتى، دار  ح�صن 

1981م. 

)12( وليد المني�س )دكتور( الح�صبة على المدن 
كلية  حوليات   .47  -  46 �س  والعمران، 
ال�صاد�صة  الحولية  الكويت،  جامعة  الآداب 
ع�صر، الر�صالة المائة و�صتة، 1996/1995م. 

)13( الماوردى، م�صدر �صابق. 

)14( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، 

   المقدمة، �س 244 - 245. دار ابن خلدون 
الإ�صكندرية 1998م. 

)15( ابن الأزرق، بدائع ال�صلك،  ج2، �س 764. 

)16( الم�صدر ال�صابق، �س765 - 766. 

)17( ابن اأبى الربيع، �صهاب الدين، �صلوك المالك 
ناجى  تحقيق  �س192،  الممالك،  تدبير  فى 

التكريتى. دار الأندل�س بيروت 1981م.

ال�صرعى  التف�صير  )دكتور(  المني�س  وليد   )18(
للتمدن، �س 22، ر�صائل الجمعية الجغرافية 

الكويتية، الر�صالة 22، فبراير 1984م. 

الم�صلمون  و�صعها  التى  الحلول  حول   )19(
م�صكلة  عزب  خالد  انظر:  المياه،  لم�صكلة 
التراث الإ�صلمى، مركز  المياه وحلولها فى 
جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبى، القاهرة 
المائية  المن�صاآت  نوار،  �صامى  1995م؛ 
والن�صر،  الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  بم�صر، 

الإ�صكندرية 1999م. 

)20( وليد المني�س، مرجع �صابق، �س 22. 

الدين  �صلح  اأ�صوار  النعيم،  عبد  اأ�صامة   )21(
ع�صر  حتى  القاهرة  امتداد  فى  واأثرها 
ماچ�صتير  ر�صالة   ،-37  35 �س  المماليك، 

كلية الآثار جامعة القاهرة 1992م. 

)22( فرنان بودل، الح�صارة المادية والقت�صاد 

     والراأ�صمالية، ج1، �س 542 - 543. ترجمة 
للدرا�صات.  الفكر  دار  ماهر،  م�صطفى  د. 

القاهرة 1993م.

عجائب  الحنفى،  الرحمن  عبد  الجبرتى،   )23(
التراجم والأخبار، ج3، �س 34 -  الآثار فى 

35،  مطبعة الأنوار المحمدية 1403هـ.

المدن  تخطيط  الدين،  �صهاب  �صديق   )24(
العمارة،  مجلة  �س453،  الح�صون،  وتاريخ 

العدد التا�صع 1939م0

)25(  ابن خلدون، المقدمة، �س 244 – 245.

)26( الماوردى، ت�صهيل النظر، �س161 – 163.

 –  242 �س224،  المقدمة،  خلدون،  ابن   )27(
.243

)28( هو اأبو القا�صم عبدا� بن يو�صف بن ر�صوان 
 / هـ   718 عام  ولد  الخزرجى،  النجارى 
الق�صاء  تولى  بالأندل�س،  مالقة  فى  1318م 
فى  ليعمل  الأندل�س،  عن  رحل  ثم  مالقة  فى 
خدمة بنى مرين فى المغرب، توفى عام 783 
هـ/1381م. له العديد من الموؤلفات معظمها 
انظر  مرين.  لبنى  ر�صائل  هيئة  على  كتبها 
تحقيقه  على  الن�صار  �صامى  على  د.  مقدمة 
النافعة  ال�صيا�صة  اللمعة فى  ال�صهب  لكتاب، 
الدار  الثقافة  دار   ،31  :3 �س  ر�صوان،  لبن 

البي�صاء 1984م.

)29( الم�صدر ال�صابق، �س 217.

المجتمع  قيم  العمرى )دكتور(  اأكرم �صياء   )30(
�س  ج1،  تاريخى،  منظور  من  الإ�صلمى 
136، �صل�صلة كتاب الأمة )39( قطر 1994م. 

 ،858 �س  ج3،  المقدمة،  خلدون،  ابن   )31(
تحقيق د. على عبد الواحد وافى. طبع لجنة 

البيان العربى 1958م.

�س  �صابق،  مرجع  )دكتور(  المني�س  وليد   )32(
 .48

ابن  عند  التاريخ  فل�صفة  الح�صرى،  زينب   )33(
خلدون، �س 207: 211. دار الثقافة بيروت 

القاهرة 1979م.

الظفر،  وتعجيل  النظر  ت�صهيل  الماوردى،   )34(
�س 155. 

 ،424 �س  ج2،  المقدمة،  خلدون،  ابن   )35(
تحقيق على عبد الواحد وافى. 

)36( الم�صدر ال�صابق، ج3، �س 969. 

)37( وليد المني�س، مرجع �صابق، �س 50. 

)38( ميكافيللى، الأمير، �س 78، ترجمة خيرى 
حماد، دار الآفاق بيروت 1981م.

)39( ابن خلدون، المقدمة، �س 192.
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 –  236 �س  ج2،  الخطط،  المقريزى،   )40(
.237

 )42( ابن خلدون، المقدمة، �س 129، 130. 

لي�س  اإنه  يقال  لأنه  معربة  لفظه  الأ�صتاذ   )43(
فيها  تجتمع  اأ�صيلة  عربية  كلمة  العربية  فى 
اأو  ال�صيد  تعنى  فار�صية  وهى  وال�صين،  الذال 
فى  يطلق  الأ�صتاذ  لقب  كان  وقد  الم�صهور، 
ال�صيد  اأو  التاجر  على  اأي�صا  المماليك  ع�صر 
ح�صن  وتربيته.  المملوك  ب�صراء  يقوم  الذى 
البا�صا )دكتور( الفنون والوظائف على الآثار، 
)دكتور(  عا�صور  �صعيد  63؛   :59 �س  ج1، 
�س  وال�صام،  م�صر  فى  المماليكى  الع�صر 
اأحمد  م؛   1965 العربية  النه�صة  دار   .389
ومفهوم  المماليك  )دكتور(  الرازق  عبد 
الآثار  كلية  مجلة   .189 �س  لديهم،  الأ�صرة 

العدد الثانى 1977م. 

الكلمات  من  وهى  اآقا  اأ�صلها  كلمة  الآغا:   )44(
كثيًرا  وترد  الأكبر  الأخ  ومعناها  المغولية، 
الكلمة  هذه  ودخلت  المغول،  تاريخ  فى 
الذين  الكتاب  وا�صتخدمها  الفار�صية  اللغة 
جاءوا بعد غزو جنكيز خان وجمعها اآقا ان اأو 
اآقاوان اأو اآقايان. ح�صن البا�صا )دكتور( الفنون 
والوظائف، ج1، �س 136؛ اأحمد عبد الرازق 

)دكتور( مرجع �صابق، �س 189.

انياك  اأ�صلها  انيات  اأينى جمعها  اأو  اأنى   )45(
اأو ايناك وهى من الكلمات المغولية، وتعنى 
الأخ الأ�صغر، وهى من الكلمات الماألوفة فى 
)دكتور(  الرازق  عبد  اأحمد  المغول.  تاريخ 

مرجع �صابق، �س189.

اللفظ  معرب  خجدا�س  اأو  خ�صدا�س   )46(
الخدمة  فى  الزميل  اأى  خواجاتا�س  الفار�صى 
اأو الرق اأو العتق. اأحمد عبد الرازق )دكتور( 

مرجع �صابق، �س189.

)47( المقريزى، ال�صلوك فى معرفة دول الملوك، 
ج3، �س 390؛ اأحمد عبد الرازق ) دكتور ( 

مرجع �صابق، �س 189.
)48( المرجع ال�صابق، �س189.

)49( حجة وقف الغورى، اأر�صيف وزارة الأوقاف 
�صابق،  مرجع  الرازق،  عبد  اأحمد   .883 رقم 

�س 190. 
)50( المرجع ال�صابق، �س 190.

)51( القد�صى، م�صدر �صابق، �س 128، 130.

للتطور  المماليك  مقاومة  حول  انظر   )52(
الرحمن  عبد  الأ�صلحة:  مجال  فى  التقنى 
اإيا�س وا�صتخدام الأ�صلحة  زكى )دكتور( ابن 
اإيا�س  ابن  ندوة  كتاب  �س97،  النارية، 
الم�صرية  الجمعية  وبحوث،  درا�صات 
للكتاب  العامة  والهيئة  التاريخية  للدرا�صات 

1977م.

لدى  والقتال  الفرو�صية  مفهوم  وحول   •
المماليك انظر الحوار الذى دار بين ال�صلطان 
اأعقاب  فى  المملوكى كرتباى  والأمير  �صليم 
)دكتور(  اإبراهيم طرخان  له.  العثمانيين  اأ�صر 
الجراك�صة،  المماليك  دولة  ع�صر  فى  م�صر 

�س 201 - 202. القاهرة 1969م. 

الع�صر  فى  اإ�صلمية  مدن  لبدو�س،  اير   )53(
المملوكى، �س 219 - 220. ترجمة دكتور 
على ما�صى. الأهلية للن�صر والتوزيع 1987م.

والمدينة،  الفقهاء  )دكتور(  �صليمان  فريد   )54(
العربية  التاريخية  المجلة   .-90  89 �س 
للدرا�صات العثمانية، تون�س، العدد 9 - 10. 

1994م. 

)55( DE PLANHOL )X(، les 

fondements geograhiques de l› 

histoire de l› Islam، p. 49. Pairs 

1968.

)56( Chevalier )D(، la ville arabe  

notre vision historique، espace 

social  ville arabe، p12 .Pairs،1969.

�س  �صابق،  مرجع  )دكتور(  �صليمان  فريد   )57(
.84

)58( اإبراهيم بن يو�صف الفائز، البناء واأحكامه فى 

الفقه الإ�صلمى، �س 85، 158، ر�صالة 
دكتوراه، معهد الق�صاء العالى جامعة الإمام 

محمد بن �صعود، 1985م. 

الفراء  بن  الح�صين  بن  محمد  يعلى،  اأبو   )59(
دار  �س213.  ال�صلطانية،  الأحكام  الحنبلى، 

الفكر، القاهرة 1974م.

�س  الإ�صلمية،  العمارة  فقه  عزب،  خالد   )60(
القاهرة  للجامعات،  الن�صر  دار   .106  -  103

1997م.

اأحد  �صرار"  ول  �صرر  "ل  حديث  يعتبر   )61(
الفقه  عليها  يقوم  التى  الخم�صة  الأحاديث 
بالنيات"  الأعمال  وهى"اإنما  الإ�صلمى، 
و"الدين الن�صيحة"و "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، 
انظر  ا�صتطعتم".  ما  منه  فاأتوا  به  اأمرتكم  وما 
حول ذلك، القر�صى، يحيى بن اآدم، الخراج، 
المعرفة  دار  �صاكر،  اأحمد  ت�صحيح   .97 �س 
بيروت 1979 م. ويو�صح الدكتور البرنو هذه 
الكلية كما يلى: -1 الأمور  القواعد الخم�س 
بمقا�صدها. -2 ل �صرر ول �صرار. -3 اليقين 
التي�صير.  تجلب  الم�صقة   4- بال�صك.  يزول 
البرنو:  �صدقى  محمد  محكمة.  العادة   5-
الوجيز فى اإي�صاح قواعد الفقه الكلية، موؤ�ص�صة 

الر�صالة، بيروت 1404هـ. 

بال�صىء.  النتفاع  اللغة:  فى  الرتفاق  حق   )62(
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و�صرًعا هو اأحد اأنواع الملك الناق�س، 
وهو حق عينى ق�صر على العقار، لنفعة عقار 

ال�صخ�س  كان  اأّيا  الأول،  لغير  مملوك  اآخر، 
اأو  الجار،  اأر�س  من  الماء  كاإجراء  المالك 
معين،  م�صرف  فى  الملوث  الماء  ت�صريف 
حق  ثبت  واإذا  الغير.  اأر�س  فى  المرور  اأو 
�صرر  بقائه  علي  يترتب  لم  ما  يبقى  الرتفاق 
باأ�صباب  الرتفاق  حقوق  وتن�صاأ  بالغير. 
كالمرافق  العام:  ال�صتراك   1- منها:  متعددة 
عامة،  وم�صارف  واأنهار،  طرقات،  من  العامة 
بالمرور  قريب،  عقار  لكل  فيها  الحق  يثبت 
الحاجة؛  عن  الزائدة  المياه  و�صرف  وال�صقى 
لهم  يباح  النا�س  بين  �صركة  المنافع  هذه  لأن 
بالآخرين.  الإ�صرار  عدم  ب�صرط  بها  النتفاع 
البائع  كا�صتراط  العقود:  فى  ال�صتراط   2-
على الم�صترى اأن يكون له حق المرور بها اأو 
حق ال�صرب لأر�س اأخرى مملوكة له، فيثبت 
اأن  التقادم:   3- ال�صرط.  بهذا  الحقان  هذان 
يثبت حق الرتفاق لعقار من زمن قديم ل يعلم 
النا�س وقت ثبوته؛ لأن الظاهر اأنه ثبت ب�صبب 
م�صروع، حمل لأحوال النا�س على ال�صلح، 
الفقه  الزحيلى،  وهبه  العك�س.  يثبت  حتى 
 .590  -  589 �س  ج5،  واأدلته،  الإ�صلمى 
وائل  بن  �صليمان  1984م؛  الر�صالة  موؤ�ص�صة 
مقارنة،   درا�صة  الرتفاق،  حق  التويجرى، 
القرى  اأم  بجامعة  مخطوطة،  دكتوراه  ر�صالة 

�صابق،  1400 هـ. خالد عزب، مرجع 
�س 104 - 105. 

)63( حق المرور: وهو حق اأن ي�صل الإن�صان اإلى 
�صواء  فيه،  يمر  بطريق  اأر�صا،  اأو  داًرا  ملكه، 
اأكان من طريق عام، اأمن طريق خا�س مملوك 
له اأو لغيره اأو لهما مًعا. وهبه الزحيلى، الفقه 

الإ�صلمى واأدلته، ج 5، �س 607. 

)64( عرف المقد�صى هذا النوع من الطرق، باأنه 
فالنا�س  الخت�صا�س،  عن  المنفك  ال�صارع 
ول  فيه،  المرور  ي�صتحقون  �صواء  فيه  كلهم 
عام  م�صترك  هو  بل  لأحد  فيه  اخت�صا�س 
النتفاع لكل من يمر به، ويمنع من الت�صرف 
فيه بما ي�صر المارة فى مرورهم لأن الحق فيه 
للم�صلمين كافة.  بل  للمت�صرف خا�صة  لي�س 
المقد�صى، اأبو حامد، الفوائد النفي�صة الباهرة 
مذاهب  فى  القاهرة  �صوارع  حكم  بيان  فى 
الأئمة الأربعة، �س 22، تحقيق دكتورة اآمال 
العمرى، هيئة الآثار الم�صرية. �صل�صلة المائة 

كتاب 1988م. 

بالقاهرة،  العالى  الباب  محكمة  �صجلت   )65(
�صجل 73، مادة 13، �س 5 - 6.

)66( انظر ما كتبه ال�صيوطى فى الحاوى فى 

العدد )75( 1992م؛  القاهرة  الآداب جامعة    

عبد المنعم جميعى )دكتور( م�صايخ حارات 
القاهرة فى القرن التا�صع ع�صر، �س 63: 68. 
 ،39 المجلد  الم�صرية،  التاريخية  المجلة 

1996م.

اإقطاع  فى  البارع  عنوان،  تحت  الفتاوى،    
الع�صر  فى  عا�س  م�صرى  فقيه  وهو  ال�صارع، 
ن�صتطيع  ذكره  ما  خلل  ومن  المملوكى، 
فى  ال�صوارع  واأحكام  م�صتويات  تتبين  اأن 
عليها.  �صاكنيها  �صيطرة  ومدى  الع�صر  هذا 
فى  الحاوى  الدين،  جلل  ال�صيوطى، 
الفتاوى، ج2، �س 198: 208. وانظر اأي�صا، 
النووى، اأبو زكريا يحيى بن �صرف الدم�صقى، 
رو�صة الطالبين، ج4، �س 204 - 206، ن�صر 

المكتب الإ�صلمى، بدون تاريخ.

 -  610 �س  �صابق،  مرجع  الزحيلى،  وهبه   )67(
 .612

)68( حجة وقف ح�صن اآغا.

)69( �صجلت محكمة الباب العالى، �صجل رقم 
193، مادة 883، �س 240. 

اللخمى،  اإبراهيم  بن  محمد  الرامى،  ابن   )70(
 ،196  ،104 �س  البنيان،  باأحكام  الإعلن 
مجلة الفقه المالكى، وزارة العدل المغرب، 

الأعداد 2، 3، 4. ذى القعدة 1402هـ. 

)71( محكمة الباب العالى، �صجل 87، �س 11، 
مادة 45. 

اإدارة  نظم  )دكتور(  �صليمان  الحميد  عبد   )72(
الأمن فى م�صر العثمانية، �س 68، مجلة كلية 
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الف�صل الث�لث

رمزية مقر الحكم . . 
والتحول ال�صي��صى فى الع�لم الإ�صالمى
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اأمور دولته  يدير  الر�صول �  اإذ كان  ب�صيًطا،  الر�صول  المنورة فى ع�صر  المدينة  الحكم فى  كان مقر 
اإ�صلمية  بالمدينة )�صكل 59(، والذى كان يجاور منزله)1( ولذا عندما �صيدت مدن  الجامع  من م�صجده 
و�صار  المدينة،  فى  الجامع  بالم�صجد  الإمارة  دار  ارتبطت  والف�صطاط،  والكوفة،  الب�صرة،  مثل  جديدة، 
مركز المدينة والن�صيج الح�صرى الذى لم ينف�صل عن المدينة، واأدى �صراع ال�صلطة خلل الع�صر الأموى 
اإلى تحولت فى نمط المدينة الأول، فقد كانت كل من الب�صرة والكوفة والف�صطاط، مدًنا مفتوحة، ولم 
تر�س ب�صور حولها �صوى ذاك الذى ترفعه �صيوف اأبنائها. وتبقى فيها ما ي�صبه ال�صعور بالحرية العربية ذاتها، 
حرية المقاتلين المتاأهبين للهجوم، ل �صيما حرية البدو المولعين بروح ال�صحراء، ولعلهم كانوا يتبرمون 
يحب�صهم  �صجن  كحائط  �صور  اأى  يت�صورون  كانوا  ولعلهم  اختناًقا،  فيه  ويختنقون  المدينى  التعاي�س  من 
ب�صفة ل تطاق)2(. وهذا يف�صر رف�س كل من الب�صرة والكوفة، نظام الرقابة وحظر التجول بالليل، الذى 
�صرع الأمويين فى تطبيقه وتمادى فيه الحجاج. وهو الذى جعل الأخير يقدم على الف�صل بين مقر الحكم 
وال�صكان العرب. اإن التمييز بين المجتمع وال�صلطة هو وحده الذى يف�صر ت�صييد الأ�صوار فى وا�صط كما 
فى بغداد، ولي�س الخطر الخارجى)3(، ولذا عدت الأ�صوار ظاهرة جديدة، خا�صة اأنه كان ي�صبقها خندق، 

وبها اأبواب جيدة الحرا�صة)4(. 

ومن الملحظ ت�صاوؤل حجم الم�صجد بالن�صبة لق�صر الإمارة فى وا�صط، فقد كانت م�صاحة الم�صجد 
200 ذراع × 200 ذراع، بينما بلغت م�صاحة الق�صر 400 ذراع × 400 ذراع)5( وقد تم انتقاء �صكان وا�صط 
اإرادة وا�صحة  من قبل الحجاج ممن لهم ولء للدولة الأموية)6(، وهكذا نجد فى الم�صروع الحجاجى 
لإق�صاء الغير، وهذا ما اأ�صفى على وا�صط مظهر المدينة المغلقة الخا�صعة للرقابة، ومثل هذه النية تبرز فى 
مخطط بغداد، ويجب اأن يو�صع فى العتبار اأن وا�صط اأ�ص�صت عقب اإحدى الثورات الداخلية، وهى ثورة 
الب�صرة والكوفة،  اأهالى  )اأى بين �صنة 83-84هـ/702–703م( وهى ثورة لقت دعًما من  ابن الأ�صعث 
اإلى ال�صفة المدنية، ولذا بات ظهور مركز  فى الوقت نف�صه تحولت فيه المدينتان من ال�صفة الع�صكرية 
جديد للحكم اأمًرا متوقًعا، وبات اإن�صاء وا�صط اأمًرا طبيعّيا اآنذاك، لكن هذه المدينة وقفت نف�صها لخدمة 
دولة وخ�صو�صية �صيا�صية معينة)7(. اإن التحول من ال�صفة الع�صكرية اإلى المدنية حدث كذلك فى مدينة 
الف�صطاط، والتى كان ق�صم من اأهلها موالين للأمويين، ولذا �صيد العبا�صيون �صاحية الع�صكر لتكون مقًرا 
لحكمهم، وتل ذلك ت�صييد اأحمد بن طولون القطائع ك�صاحية للف�صطاط لتكون مقًرا لحكمة )�صكل 64(.
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واإذا كانت الكوفة مدينة اإ�صلمية اأخذت طابًعا مدنّيا، ووا�صط مثلت طابع ال�صلطة القوى، فقد جمعت 
بغداد كعا�صمة لدولة الخلفة العبا�صية بين المدينتين وتجاوزتهما فى اآن واحد. كان تخطيط بغداد وهو 
مح�صلة التجربة العمرانية الإ�صلمية، التى ا�صتمرت اإلى ع�صر اأبو جعفر المن�صور، ومن الخطاأ الإغراق 
الكوفة  فى  فكما وجد  بغداد،  ال�صابقة على  المدن  فى  البحث  والفار�صى)8( دون  الآ�صورى  التاأ�صيل  فى 
اأكبر من الم�صجد،  ووا�صط، فقد حدد المركز المدينة حيث الق�صر والم�صجد الجامع، وقد كان الق�صر 
وكما هو ال�صاأن فى الكوفة، وجد داخل بغداد حزام �صكنى تخترقه ال�صكك المختطة اختطاًطا هند�صًيا، 
وهذا يماثل تركيبة الكوفة، ولو اأراد المن�صور بناء قلعة اأو ح�صن لنف�صه فقط، لما اأقيم هذا الحزام ال�صكنى 
الذى بلغت عدد �صككه41)9(. وهذا الحزام ال�صكنى يوؤيد الت�صور الح�صرى للمدينة على النمط الكوفى. 

خا�صة مع وجود الم�صجد الجامع والق�صر والرحبة)10( )�صكل 65(.

�صكل )64( الف�صطاط و�صاحيتها الع�صكر والقطائع

العمرانية  المدينة  مركز  لبنية  و�صف  اليعقوبى  لنا  قدم 
حيث يقول عنه: 

اإل  لأحد  م�صكن  ول  دار  ول  بناء  الق�صر  حول  "لي�س 
 ،…… كبيرة  و�صقيفة  للحر�س  ال�صام  باب  ناحية  من  دار 
ومن  الأ�صاغر  المن�صور  اأولد  منازل  تدور  الرحبة  وحول 
ال�صلح  وخزانة  المال  وبيت  عبيده  من  خدمته  من  يقرب 
وديوان الر�صائل وديوان الخراج وديوان الخاتم وديوان الجند 
النفقات")11( وكانت  العامة وديوان  الحوائج ومطبخ  وديوان 
اأن  اأو على حدوده، غير  المركز  اأ�صواق بغداد تقع بعد ذلك 
قراًرا اتخذه المن�صور فى مرحلة لحقة بنقل الأ�صواق خارج 

تامة  "ملكية" لكنها  يريد مدينة  الكوفى، فقد كان  المدينى  للنموذج  بالن�صبة  تردده  المدينة، ك�صف عن 
المكونات، وارتبط نقل الأ�صواق برواية تاريخية، فيها ن�صيحة اأ�صداها ر�صول ملك الروم اأو اإ�صارة من اأحد 

رجال الدولة اإلى المن�صور موؤداها "اأن الغرباء وغيرهم يبيتون فيها ول يوؤمن اأن يكون فيها جوا�صي�س")12(.

وبانتقال الأ�صواق اإلى رب�س الكرخ، برزت ثنائية المدينة والأربا�س، وهى ظاهرة �صنراها لحًقا فى 
ثنائية القاهرة وظواهرها وجاء اإ�صتلهام نموذج وا�صط فى بغداد فى الأ�صوار، التى كانت جزًءا اأ�صا�صّيا فى 
ت�صكيلة بغداد، وهى لم ت�صيد لتميز بين المدينة واأربا�صها؛ لأن الأربا�س بنيت فى مرحلة لحقة، فهل 
�صيدت هذه الأ�صوار لأ�صباب اأمنية؟ وفى هذه الحالة تكون قد بنيت لدرء اأخطار الثورة الداخلية اأو كانت 
رمًزا لتعالى ال�صلطة التى رامت النف�صال عن الأهالى؟ يرى البع�س اأن الأ�صوار هدفت فى بغداد اإلى اإبعاد 
واإق�صاء العالم الخارجى فقط، ذلك المحيط الزاخر بالعجم. فى حين انف�صلت الكوفة عنه بوا�صطة النهر 
اأى بوقوعها على حافة الجزيرة العربية وكلما تقدم العرب �صوب ال�صرق زاد ارتفاع اأ�صوارهم)13(. وقد كان 

انفجار النواة الح�صرية فى بغداد بعد ذلك تحوًل مهّما فى نمط المدن.

اإن العلقة الثنائية بين القاهرة كح�صن فاطمى �صيد ليكون مقًرا لحكم الفاطميين المختلفين مذهبّيا 
عن الم�صريين، وظواهرها حيث الأ�صواق تماثل من حيث الت�صور المبدئى العلقة بين بغداد بعد الأ�صواق 
الفاطميون  اأراد  اأربا�صها، لقد  اإلى  اأ�صواقها  المبدئى العلقة بين بغداد بعد نقل  الت�صور  تماثل من حيث 

الإنعزال عن المجتمع الم�صرى بجيو�صهم، وكانت اأ�صوارهم رمزًا لهذا الإنف�صال. 

�صكل )65( بغداد- تخطيط
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اأ�صوار  كانت  الفاطمية،  ال�صلطة  ل�صعف  نتيجة  ح�صرية  نواة  اإلى  الح�صن  تحول  ما  �صرعان  ولكن 
الفاطميين لحمايتهم من الم�صريين، بينما جاء �صلح الدين لي�صيد �صوًرا واحًدا حول الف�صطاط والقاهرة 
بينهما قلعة )�صكل 61، لوحة 72، 73( تكون مقّرا لقيادة الجي�س والحكم للدفاع عن العا�صمة الم�صرية 

�صد الغزو ال�صليبى المحتمل اآنذاك.

ا�صتقر حكم م�صر بعد ذلك فى قلعة الجبل )�صكل 66، لوحة 72( التى �صيدها النا�صر �صلح الدين 
لتكون مقّرا للحكم، وليمثل ال�صتيلء عليها من قبل اأى من اأمراء المماليك الذين ورثوا حكم م�صر بمثابة 
اإلى اأن قام  ال�صتيلء على حكم م�صر، وهذا ما زاد فى رمزية القلعة ال�صلطوية، وظل هذا ال�صراع قائًما 

محمد على فى العام 1811م بمذبحة المماليك منهًيا بذلك ع�صًرا من الع�صكرة المملوكية لم�صر، 

وبداية نمط جديد من الجيو�س، انتقل بعدها مقر الحكم اإلى الق�صور، ومنه اإلى ق�صر عابدين )�صكل 
67، 68، 69، لوحة 78، 79( الذى �صاحب اإن�صاوؤه ت�صييد مقرات للنظارات اأو الوزارات الم�صرية على 
النمط الأوروبى، وكان انتقال مقر الحكم اإلى ق�صر عابدين )�صكل 67، 68، 69، لوحة 78، 79( فى قلب 
المدينة الم�صتحدثة بالعا�صمة الم�صرية، بداية لإعلن �صطوة الدولة المعا�صرة على المجتمع المدينى، 

حيث تقوم الدولة ب�صئون المدينة، ويتوارى دور المجتمع ال�صلطوى اإزاء هذا الدور المتعاظم. 

التى  التاأ�صي�س  اأ�صا�صيتين، الأولى هى مرحلة  مرت قلعة الجبل )�صكل 66، لوحة 72( بمرحلتين 
بداأت على يد �صلح الدين وانتهت بانتقال الكامل بن العادل الأيوبى اإلى القلعة ليتخذها مقّرا لحكمه 
عام 604هـ/ 1207م)14(. فى هذه المرحلة باتت القلعة ت�صتكمل مقوماتها كح�صن حربى ومقر للحكم 

)لوحة 80(. 

�صكل )66( قلعة الجبل في الع�صر الأيوبي

�صكل )67( ق�صر عابدين  - تخطيط

لوحة )78( ق�صر عابدين في عهد اإ�صماعيل
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لوحة )79( ق�صر عابدين �صنة 1924م

�صكل )68( ق�صر عابدين 
م�صقط اأفقي للطابق الأر�صي

 والمرحلة الثانية تبداأ من ع�صر الكامل اإلى نهاية ع�صر النا�صر محمد بن قلوون )�صكل 70(، ون�صتطيع 
من�صاآت  القلعة  اإلى  لم ت�صف  النا�صر  للحكم، وبعد حكم  القلعة كمقر  فترة تكوين مقومات  نعتبرها  اأن 
الع�صر  فى  والتجديدات خا�صة  والتعديلت  الإ�صافات  بع�س  �صوى  مثيرة،  تدل على تحولت  جديدة 
العثمانى. يبقى ع�صر محمد على فترة حا�صمة فى تاريخ القلعة، اإذ حدث فيه تغير فى التعبير المعمارى 

كان انعكا�ًصا للو�صع ال�صيا�صى 
الجديد. 

النا�صر  ع�صر  يعد 
ع�صًرا  قلوون  بن  محمد 
اإذ  القلعة،  تاريخ  فى  حا�صًما 
اإلى  و�صلت القلعة فى عهده 
وا�صتكملت  ازدهارها  اأوج 
للحكم  كمقر  مقوماتها 
ذلك  ويعود   .)70 )�صكل 
راأ�صها  على  عديدة  لأ�صباب 
الذى  ال�صيا�صى  ال�صتقرار 
من  الثالثة  الفترة  �صهدته 
من  ا�صتمرت  والتى  حكمة 

والتجديدات  التو�صعات  من  العديد  �صهدت  التى  الفترة  وهى  741هـ/1341م.  اإلى  709هـ/1309م 
لمن�صاآت القلعة، وكذلك المن�صاآت الجديدة التى اكت�صبت رمزية �صلطوية لها مدلولتها.

�صكل )69( ق�صر عابدين واجهة

�صكل )70( القلعة في ع�صر النا�صر محمد بن قلوون
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النطاق  وهو  الجنوبى،  النطاق  هما،   )66 )�صكل  رئي�صيين  نطاقين  من  الدين  �صلح  قلعة  تكونت 
اأ�صواره  النطاق كانت  الجامع. وهذا  العدل والم�صجد  ال�صلطانية ودار  الق�صور  الذى كان ي�صم  ال�صلطانى 
ذات معاملتين المعاملة الأولى عبارة عن اأ�صوار ذات ممرات تتخللها اأبراج، والمعاملة الثانية كانت عبارة 

عن �صتارة حجرية.

الخا�صة  الإقامة  ق�صور  وظلت  الأيوبى،  الع�صر  منذ  ثابتة  القلعة  من  الجنوبى  النطاق  حدود  كانت 
وقلوون  بيبر�س  �صلـطنة  ظـل  فى  النطاق  هذا  وزود  الكامل.  ع�صر  منذ  تغيير  بل  وحريمه  بال�صلطان 
والأ�صرف خليل بالعديد من المبانى ال�صلطانية التذكارية. واإن كان هذا النطاق �صهد حراًكا نحو التو�صع 
فى اتجاه الإ�صطبلت ومن نطاقات القلعة الأخرى الإ�صطبل والميدان. وللقلعة مقومات عدت اأ�صا�صية 

بالن�صبة لها كمقر للحكم وهى: 

م�ص�جد القلعة 

عندما �صرع بهاء الدين قراقو�س فى بناء قلعة �صلح الدين وجد بها عدًدا من الم�صاجد التى يرجح اأنها 
الدولة هو  �صعد  واعتبر م�صجد  بها،  ال�صلة  قائمة لأداء  الم�صاجد  بع�س هذه  الفاطمى، وظلت  للع�صر  تعود 
الم�صجد الجامع بالقلعة. والذى جدده الملك الكامل الأيوبى وخطب فيه الخليفة العبا�صى بعد توليه الخلفة 
قراقو�س  ترك  وكذلك  بالقلعة  الجامع  الم�صجد  وجود  يفر�صها  جدلية  هناك  ولكن  بيبر�س،  الظاهر  عهد  فى 
الم�صاجد الفاطمية بها، وهى جدلية فقهية ذات طابع �صيا�صى، اإذ اإن الم�صاجد تنق�صم اإلى عدد من الدرجات، 

ياأتى على راأ�صها الم�صاجد الجامعة، فم�صاجد الأحياء اأو م�صاجد ال�صلوات الخم�س، وعد البع�س نوًعا اآخر 

لوحة )80( قلعة الجبل  مج�صم

ترتبط  هرمية  �صل�صلة  فى  اأهميتها  حيث  من  مرتبة  وهى  القوارع.  اأو  الطرق  م�صاجد  هو  الم�صاجد  من 
اأن يكون بكل مدينة م�صجد جامع واحد هو مركز  بتوزيعها فى المدينة ووظيفتها)15(، درجت القواعد على 
كان  التى  الجمعة  �صلة  الم�صجد  بهذا  وتقام  المنورة،  بالمدينة  م�صجده  فى   � الر�صول  ب�صنة  تاأ�صًيا  المدينة 
اإلى  اأدت  الحاكم يلقى خللها خطبة جامعة فى الم�صلمين، وحدثت تحولت �صيا�صية منذ الع�صر الأموى 
تراجع الحاكم عن اإلقاء خطبة الجمعة، وازداد هذا التراجع مع تولى غير العلماء منا�صب �صلطوية فى دول العالم 
الإ�صلمى. وبالرغم من وجود م�صاجد �صلوات وم�صاجد طرق فى المدن الإ�صلمية، اإل اأن الفقهاء لم يجيزوا 
�صلة الجمعة اإل فى الم�صجد الجامع للمدينة. كما هو الحال فى م�صجد عمرو بن العا�س بالف�صطاط)16( )لوحة 
م�صجده  بنائه  عند  طولون  بن  اأحمد  ولذا حر�س   ،)58 )�صكل  المدينة  قلب  هو  الجامع  الم�صجد  كان   .)71
الجامع )�صكل 71، 72، لوحة 81، 82، 83(  اأن يكون على مرتفع منها لكى يكون معلم المدينة الرئي�صى، 
وعلى ات�صاعه لكى ي�صتطيع اأهل المدينة ال�صلة فيه يوم الجمعة، وعند تاأ�صي�س القاهرة احتل م�صجدها الجامع 
الركن الجنوبى ال�صرقى وهو الجامع الأزهر )�صكل 63، لوحة 77(، و�صار الم�صجد جزًءا من الح�صن الفاطمى 

مقر الحكم الفاطمى فى م�صر. وهو ما 
يعنى تفكك العلقة الترابطية بين دار 
وتحول  الجامعة.  والم�صاجد  الإمارة 
فيما  ال�صلطانى  الح�صن  اأو  الإمارة  دار 
اإلى الكل المهيمن على المدينة.  بعد 
نمطية  فى  بتحول  ا  اأي�صً ذلك  وارتبط 
الجامعة  الم�صاجد  اإن  اإذ  ال�صلطة؛ 
اإذ  اإعلمية،  وظيفة  وظيفتها  �صارت 
من على المنبر يتم الدعاء لولى الأمر، 
ابن  المنبر  على  دعا  من  اأول  وكان 
الب�صرة  على  والًيا  كان  عندما  عبا�س 
وتطور  طالب،  اأبى  بن  لعلى  دعا  اإذ 
الحياة  بتحول  المنابر  على  من  الدعاء 
ال�صيا�صية من نفوذ الخلفاء والدعاء لهم

�صكل )71( م�صجد اأحمد بن طولون 
م�صقط اأفقي وقطاع راأ�صي
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اإذ �صارت وظيفة  اإلى الدعاء لهم وللمتغلبين على ال�صلطة مًعا، ثم الدعاء للمتغلبين على ال�صلطة فقط)17(.   
الخليفة وظيفة �صرفية يكت�صب من خللها المتغلب �صرعية الحكم.   

وكان عدم الدعاء ل�صلطان من على المنابر يعنى اإ�صقاطه من العر�س بوا�صطة الخطيب، والدعاء ل�صلطان 
يعنى �صعوده اإلى العر�س، وفى الع�صور الو�صطى اكت�صب ذلك اأهمية متزايدة، نتيجة لأن الم�صاجد الجامعة 

هى مكان تجمع اأهل المدينة فى يوم الجمعة، وعد الفقهاء �صلة الجمعة من اأركان اإقامة الدين)18(.

عدت قلعة �صلح الدين مدينة ح�صًنا م�صتقلة بذاتها تحتاج اإلى م�صجد جامع، كما كان الحال فى كل 
من الف�صطاط التى كان م�صجدها الجامع هو م�صجد عمرو بن العا�س، والقاهرة التى كان م�صجدها الجامع هو 

الجامع الأزهر ثم جامع الحاكم باأمر ا�)19(.

لوحة )81( م�صجد اأحمد بن طولون

لوحة )82( م�صجد اأحمد بن طولون 
المي�صاأة و�صط ال�صحن

�صكل )72( م�صجد اأحمد بن طولون - مج�صم

لوحة )83( م�صجد اأحمد بن طولون - المئذنة
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م�صجد الن��صر محمد

 ،85  ،84 لوحة   ،76  ،75  ،74  ،73 )�صكل 
الدولة  �صعد  م�صجد  :كان   )90  ،89  ،88  ،87  ،86
هو اأكبر م�صاجد القلعة ولوقوعه فى الق�صم ال�صلطانى 
اأو فى دار ال�صلطنة بالقلعة، فقد تم اختياره كم�صجد 
جامع للقلعة. وقد جدده ال�صلطان الكامل بن العادل. 
فى  ال�صلوات  م�صاجد  من  عدد  وجود  اإلى  بالإ�صافة 

اأنحاء متفرقة من القلعة.

ومع التو�صعات المتلحقة التى �صهدتها القلعة 
ع�صر  اإلى   )91( لوحة  بيبر�س  الظاهر  ع�صر  من  بدًءا 

باتت  ال�صلطانية،  المماليك  خا�صة  المماليك  اأعداد  فى  الم�صتمر  والتزايد  قلوون،  بن  محمد  النا�صر 
الحاجة ملحة اإلى اإعادة اإن�صاء م�صجد جامع بالقلعة يكون اأكبر حجًما من م�صجدها القديم. وهذا ما اتجه 
اإليه النا�صر محمد بن قلوون. حيث قام عام 718هـ/1318م بهدم الجامع واإعادة اإن�صائه من جديد، حيث 

�صم اإليه من�صاآت كانت بجواره، وهى الحوائجخاناة والط�صتخاناة والفر�صخاناة)20(، وهى من�صاآت خدمية 
اأربعة �صهور وخم�صة وع�صرين  هدمت لكى يتم زيادة م�صاحة الم�صجد، وانتهت عمارة هذا الم�صجد فى 

يوما )�صكل 73، 74، لوحة 84(.

�صكل )74( م�صجد النا�صر محمد بن قلوون - قطاع راأ�صي

�صكل )71( م�صجد اأحمد بن طولون م�صقط 
اأفقي وقطاع راأ�صي

لوحة )84( م�صجد النا�صر محمد بن قلوون بالقلعة

�صكل )74( م�صجد النا�صر محمد بن قلوون - قطاع راأ�صى
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لوحة )85( م�صجد النا�صر محمد ابن قلوون بالقلعة - المدخل

�صكل )75( م�صجد النا�صر محمد
 بن قلوون بالقلعة - قطاع راأ�صي

�صكل )76( م�صجد النا�صر محمد ابن
 قلوون بالقلعة -تفا�صيل

وفى العام 735 هـ / 1335م �صرع النا�صر محمد بن قلوون فى تجديد عمارة م�صجده بالقلعة )لوحة 
النتهاء  اأعقاب  فى  القرار  هذا  وجاء   ،)84
 ،79  ،78  ،77 )�صكل  النا�صرى  اليوان  من 
80، لوحة 92، 93، 94( المواجه للم�صجد، 
والذى يبدو من تتبع الربط بين المن�صئتين، اأن 
بينهما،  معمارّيا  توازًنا  يخلق  اأن  اأراد  النا�صر 
ذلك اأن عمارة الإيوان جاءت اأكثر ارتفاًعا من 

الم�صجد، وتميز عنه بقبته الخ�صراء العالية.

النا�صر  اأحدثه  ما  الدوادارى  لنا  ويحدد 
فى م�صجده فيذكر "اأنه برزت المرا�صم ال�صرفية بهدم الجامع الذى اأن�صاأه مولنا ال�صلطان عز ن�صره بالقلعة 
المحرو�صة،  واأن يجدد بنايته فهدم ما كان من داخله من الرواقات والمق�صورة والمحراب، وجدد بنايته 
فى  اأعلها حتى عادت  القبة  �صاهًقا، وكذلك  اإعلء  الرواقات  قناطر  واأعلى  منه  اأح�صن  العين  تر  لم  ما 
ارتفاع، واأح�صر لهذا الجامع اأعمدة عظيمة كانوا من�صيين بمدينة الأ�صمونين بالوجه القبلى من اأعمال 
التى ذكرها  التى بمدينة الأ�صمونين")21(. هذه الخطة  البرايا  الم�صرية، وكانوا هذه الأعمدة فى  الديار 

الدوادارى تو�صح اأن الهدم لم ي�صمل مداخل الم�صجد ول الماآذن ول الجدران الخارجية، ويبدو اأنه قد

لوحة )86( م�صجد النا�صر محمد بن قلوون - ال�صحن

لوحة )87( م�صجد النا�صر محمد ابن قلوون - القبة
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لوحة )88( م�صجد النا�صر محمد بن قلوون - المنبر والمحراب

تم هدم ال�صقف وبع�س الأروقة. ويظهر رفع الجدران بو�صوح فى المدخل ال�صمالى ال�صرقى الذى 
يعلوه �صف من النوافذ حالّيا، بينما كان المدخل قبل اإجراء هذه الإ�صافات ي�صل ارتفاعه اإلى ال�صرفات 
اأن جدران الم�صجد ارتفعت  الم�صننة التى تعلوه حالًيا )لوحة 85(، وكذلك فى المئذنتين التى يت�صح 
عنها )لوحة 89، 90( وهذا يبين لنا �صبب وجود �صفوف من العقود الحجرية تعلو البائكات المطلة على 
�صحن الم�صجد )لوحة 86( والتى اأ�صيفت فى التجديد الأخير للنا�صر. اأما القبة الخ�صراء )لوحة 87( 

التى تتقدم المحراب )لوحة 88( فق�صد بها اأن تعادل قبة الإيوان النا�صرى. 

وهناك نقطتان مهمتان: الأولى هى موقع المئذنتين )لوحة 89، 90(، ذلك اأن مهند�س الم�صجد اختاره 
اإلى الموجودين فيه،  اأو قاعة العر�س، وهى بذلك توجه نداء ال�صلة  اإذ تواجه اإحداهما الإيوان  بعناية، 
على  المهيمن  هو  الم�صجد  يكون  وبذلك  ال�صمالى،  النطاق  فى  المماليك  طباق  اإلى  موجهة  والأخرى 
المكان، ومتتبع موقع الماآذن وقبة المحراب من جهة القرافة والمقطم �صيجد اأنهما من المن�صاآت المهيمنة 

ب�صرّيا على القلعة.

�صكل )77( الإيوان النا�صري - تخطيط عن و�صف م�صر

�صكل )78( الإيوان النا�صري - تخطيط لكز�س

�صكل )79( الإيوان النا�صري- تفا�صيل عن و�صف م�صر
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والمئذنتان بطرازهما الغريب لفتتا النتباه اإلى كونهما متاأثرتين، بطرز ماآذن �صرق العالم الإ�صلمى 
بتبريز،  �صاه  على  مئذنة  وت�صبهان  تبريز.  ماآذن  خا�صة 
هذا  على  �صيدتا  كلتيهما  قو�صون  م�صجد  مئذنتى  اأن  ويبدو 
هذا  على  م�صجده  مئذنتا  تكون  اأن  النا�صر  واأراد  الطراز)22( 
قو�صون  مئذنة  �صيد  الذى  التبريزى  المعلم  فكلف  الطراز، 
اأر�صله  اأيتم�س  الأمير  اأن  ويذكر  م�صجده،  مئذنتى  بت�صييد 
اإلى خان الأزبك واأح�صر معه معلم تبريزى،  النا�صر محمد 
اأيتم�س.  باإقطاعية  م�صجد  فى  ومئذنة  قو�صون  مئذنتى  �صيد 
فى  خا�س  ب�صكل  النا�صر  مئذنتا  فى  التبريزى  التاأثير  يظهر 
ذواتى  المئذنتين  قمتي  وفى  القا�صانى  من  الكتابى  ال�صريط 

بلطات القا�صانى الخ�صراء )لوحة 89، 90( )23(.

تقع  وكانت  الموؤرخون،  اإليها  اأ�صار  والتى  بالم�صجد،  كانت  التى  المق�صورة  هى  الثانية  • والنقطة 
المقا�صير راجعا  ال�صلطان وخا�صته)24(. كان ظهور  الجمعة  يوم  فيها  المنبر )لوحة 88(، وي�صلى  بجوار 
فى  ال�صلة  اأثناء  الم�صلمين  اثنان من خلفاء  قتل  ال�صلطان، حيث  اأو  الخليفة  باأمن  تتعلق  اأمنية  لأ�صباب 
الم�صجد وهما عمر بن الخطاب وعلى بن اأبى طالب، ومنذ لك الحين اأ�صبح هاج�س الأمن ملًحا، ولم تعد

لوحة )89 ،90( م�صجد النا�صر محمد 
بن قلوون - مئذنة

�صكل )80( الإيوان النا�صري - العمدة عن و�صف م�صر

�صخ�صية الحاكم فى �صورتها الب�صيطة المتحدة فى �صخ�صية الر�صول وخلفائه الأربعة، تتنا�صب مع طبيعة 
دولة مركبة الإدارة مت�صعة الأرجاء ومتنوعة ال�صكان والديانات. ولذا اتخذت المقا�صير لحماية �صخ�س 
الحاكم، وكان اأول من اتخذها مروان بن الحكم، حين طعنه اليمانى، ومعاوية بن اأبى �صفيان حين �صربه 
الخارجى، وهى هنا �صرورة اأمنية، غير اأن بع�س الحكام اتخذها كو�صيلة من و�صائل الترفع والتباهى، وهو 

ما دفع الفقهاء خا�صة ابن الحاج اإلى عقد ف�صل فى مفا�صد المقا�صير)25(. 

لوحة )91( رنك الظاهر بيبر�س علي تجديداته ببرج ال�صباع بالقلعة

لوحة )92( الإيوان النا�صري - عن و�صف م�صر
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ال�صلة  وكرهوا  الم�صلين  بين  تمايز  اإلى  وتوؤدى  ال�صلة  �صفوف  تقطع  محدثة  بدعة  اأنها  الفقهاء  وراأى 
األ تقطع  اأنه يجوز اتخاذها ب�صرط  فيها)26(. ويرى ابن الأزرق وهو فقيه ومتخ�ص�س فى ال�صيا�صة ال�صرعية 
اإل ل�صرورة)27(. وراأى ابن الأزرق يمثل ا�صتيعاب الفقهاء لل�صرورات التى تتعلق بالحكم،  ال�صف الأول 

وما قد يتعر�س له فى حال تكرار اغتيال الحكام اأثناء ال�صلة، وكان النا�صر محمد بن قلوون يدخل اإلى

لوحة )93( الإيوان النا�صري - لوين كارتر

لوحة )94( الإيوان النا�صر - حفائر

مق�صورة م�صجده من باب �صغير يقع فى اآخر الجدار الجنوبى، ويفتح مبا�صرة على ظلة القبلة، وبالتالى 
وق�صد  �صكين،  يده  وفى  اأعجمى  �صخ�س  وثب  734هـ/1323م  �صنة  وفى  هناك،  المق�صورة  اإلى  يوؤدى 
عن�صر  اأهمية  مدى  كثير-  –وغيرها  الواقعة  هذه  وتو�صح  وقته)28(.  فى  فاأم�صك  ال�صلطانية  المق�صورة 
اأ�صكاله)29(. وي�صترعى النتباه فى هذا  باأمن الحاكم واإن اختلفت  اأ�صبح وجوده يرتبط  المق�صورة، الذى 
الم�صجد عدم اإلحاق �صريح به، وهذا يعود اإلى كونه الم�صجد الر�صمى للدولة، وبالتالى ل يخ�س ال�صلطان 
فاتجه النا�صر اإلى اإن�صاء �صريح له خارج القلعة )لوحة 95(، ولعل ذلك من الأ�صباب التى كفلت ا�صتمرار 

الم�صجد فى اأداء وظيفته دون تجديدات وا�صعة اأو هدم حتى ع�صر محمد على. 

كان للم�صجد �صبغة ر�صمية، فقد ذكر لنا كل من العمرى والقلق�صندى)30( هيئة �صلة الجمعة به 
فالعمرى يذكر "اأن هذا ال�صلطان –النا�صر محمد- يخرج اأيام الجمع اإلى الجامع المجاور لق�صره فى 
على  في�صلى  ال�صلطان  اأما  للجامع.  اآخر  باب  من  الأمراء  بقية  وتجىء  الأمراء،  خا�صة  ومعه  القلعة، 
–خا�صتهم  الأمراء  معه  وي�صلى  خا�صته،  اأكابر  عنده  ويجل�س  خا�صة،  مق�صورة  فى  المحراب  يمين 
�صلة  و�صلى  الخطبة  �صمع  فاإذا  مراتبهم،  على  وي�صرتها  يمنتها  عن  المق�صورة  خارج  وعامتهم– 

الجمعة دخل اإلى ق�صوره..... وتفرق كل واحد اإلى مكانه".

لوحة )95( مدر�صة وقبة النا�صر محمد بن قلوون بالنحا�صين
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ا فى �صلة العيدين فى بع�س الأحيان نتيجة ل�صطراب اأحوال الدولة  وكان الم�صجد ي�صتخدم اأي�صً
المملوكية، كما حدث حين نقل الظاهر برقوق ال�صلة اإلى م�صجد القلعة)31(.

ج�مع �ص�رية الجبل

 )�صكل 81، 82، لوحة 96(: يقع هذا الم�صجد بالنطاق ال�صمالى للقلعة )�صكل 83، 84(، فى الجهة 
يهدمه  ولم  القلعة،  تاأ�صي�س  عند  قراقو�س  وجدها  التى  الفاطمية  الم�صاجد  اأحد  وهو  ال�صرقية،  ال�صمالية 
واإنما اأدخله �صمن نطاقها، ليكون اأحد الم�صاجد التى توؤدى بها ال�صلوات الخم�س،  �صيد هذا الم�صجد 
اأبو المن�صور ق�صطه، وينزل اإلى مدفن ق�صطه الذى لم يزل قائًما بعدة درجات، ويوجد فوق مدخله ن�س 

تاأ�صي�س موؤرخ ب�صنة 535 هـ/ 1140م)32(.

جاءت اإعادة بناء هذا الم�صجد الذى يبدو اأنه فى اأول الأمر �صغيرا فى الم�صاحة ومتوا�صًعا )�صكل 
وا�صتمر  1528م،  931هـ/  �صنة  م�صر  ولى  الذى  با�صا،  �صليمان  العثمانى  م�صر  والى  يد  على   ،)81

�صنوات،  الع�صر  على  تزيد  لمدة  عليها  والًيا 
م�صر  فى  ال�صتقرار  عدم  فترة  بعد  وليته  وكانت 
من  العثمانية  الدولة  عن  لل�صتقلل  ومحاولت 
تنجح  اأن  وكادت  الجراك�صة.  المماليك  قبل 
الفتح  على  ترتب  قد  وكان  المحاولت)33(.  هذه 
فرق  اإحدى  بك  خاير  اأ�صكن  اأن  لم�صر  العثمانى 
الجي�س العثمانى النطاق ال�صمالى من القلعة لكى 
من  طائفة  وهى  العزبان  بالجند  احتكاكها  يمنع 
الجي�س العثمانى، و�صكنت طائفة م�صتحفظان)34( 
اأن  الطبيعى  من  كان  ولذا  ال�صمالى،  النطاق  فى 
ي�صيد م�صجدهم )لوحة 97، 98( على الطراز الذى 

�صكل )81( م�صجد �صارية الجبل - م�صقط اأفقياعتادوه فى الدولة العثمانية.

�صكل )82( م�صجد �صارية الجبل  قطاع راأ�صي

لوحة )96( م�صجد �صارية الجبل �صليمان با�صا الخادم
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لوحة )98( م�صجد العزبان

�صكل )84( قلعة اجلبل يف الع�صر العثماين

�صكل )83( الق�صم ال�صمالي من قلعة الجبل

لوحة )97( م�صجد العزبان

دار العدل

يعد العدل جوهر ال�صريعة الإ�صلمية الذى من اأجله كان مرجع اأمر الب�صر اإلى اأحكام ا�؛ لأن احتكام 
اإلى ظلم حيث ي�صوغ الإن�صان من الأحكام ما يتوافق مع هواه، وكان  الب�صر قد يوؤدى  اأحكام  اإلى  الب�صر 
للظلم م�صالكه فى المجتمعات الإ�صلمية، خا�صة من الولة وذوى النفوذ، ولذا ن�صاأ ديوان المظالم اأو نظر 
المظالم فى الإ�صلم. يعرف نظر المظالم باأنه "قود المتظالمين اإلى التنا�صف بالرهبة وزجر المتنازعين عن 
التجاحد بالهيبة". وهى وظيفة ممتزجة من �صطوة ال�صلطنة ون�صفة الق�صاء، وتحتاج اإلى علو يد وعظيم 
رهبة تقمع الظالم من الخ�صمين، وتزجر المعتدى، وكاأنه يم�صى ما عجز الق�صاة وغيرهم عن اإم�صائه)35(.

اأول من جل�س جلو�ًصا عاّما مخ�ص�صا للنظر فى المظالم من  الإ�صلمية فى تحديد  الم�صادر  تختلف 
الخلفاء. فالبع�س كمالك بن اأن�س اعتبر اأنه كان معاوية بن اأبى �صفيان، الخليفة الأموى الأول، والبع�س الآخر 
كالماوردى، اعتبر اأن عبد الملك بن مروان هو اأول من )اأفرد للظلمات يوما يت�صفح فيه ق�ص�س المتظلمين(، 
اأما البع�س الآخر فقد ن�صب الجلو�س لعمر بن عبد العزيز. وقد داوم بع�س الخلفاء الأمويين والعبا�صيين بعدهم، 
وحكامهم فى الوليات على الجلو�س للنظر فى المظالم لكى ي�صبح واحًدا من رموز ال�صلطة ال�صيا�صة وال�صرعية 
الخليفية، خا�صة بعد منت�صف القرن الثالث الهجرى/ الثلث الأخير من القرن التا�صع الميلدى، بعد ما فقد 
الخليفة العبا�صى قوة ال�صلطنة و�صوكتها لح�صاب المت�صلطين البويهيين وال�صلجقة. ولحظ ر�صوان ال�صيد اأن 
الأقوياء ومت�صلطى الإرادة من الخلفاء العبا�صيين المتاأخرين، كالمهتدى 255-256هـ/868–869م. الذى 
حاول ا�صتعادة ال�صلطة من الأمراء الأتراك ولكنه ف�صل، والمقتفى 531-555هـ/1136-1160م. والنا�صر 
576-622هـ/1180-1225م اللذين ا�صتعادا للخلفة بع�س هيبتها اإثر تراجع ال�صيطرة ال�صلجوقية، قد اهتموا 
بمجال�س المظالم كدليل على م�صروعية خلفتهم الدينية وال�صيا�صية ولتاأكيد فعالية �صيطرتهم على �صئون 
الدنيا والدين مًعا، وكذلك بالن�صبة لبع�س الولة الأقوياء،كاأحمد بن طولون 255-271هـ/868-884م، 
وكافور الإخ�صيد 356-358هـ/  966 - 968م فى م�صر، اللذين جل�صا باأنف�صهما للنظر فى المظالم كرمز 
ل�صتقللهما بال�صلطة عن الخليفة فى بغداد من خلل ا�صتئثارهما بوظائفه ومهامه)36(. و�صهد القرن الخام�س 
الهجرى/ الحادى ع�صر الميلدى تبلور النقا�س حول النظر فى المظالم واإقامة مجال�س العدل كجزء من مهام 
ا لجل�صات النظر فى  ال�صلطان ال�صيا�صية)37(. وبالرغم من ذلك لم يفرد اأى من الخلفاء وال�صلطين مبنى خا�صّ
المظالم، اإنما كانوا يجل�صون فى اأماكن مختلفة، تارة فى ردهات الق�صور وتارة فى قاعات العر�س  وتارة فى 

باحات الجوامع اأو اأواوين المدار�س. ثم اأتى نور الدين محمود بن زنكى 541-570هـ/1146-1174م
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لي�صتن �صنة جديدة فى اإقامة مبنى خا�س لدار عدله فى دم�صق. و�صار خلفاوؤه من الأيوبيين والمماليك فى 
�صورية وم�صر عليها حتى عهد النا�صر محمد بن قلوون. وبنوا �صت دور عدل اأخرى على الأقل، ثم عادت 
الحال اإلى �صابق عهدها، وعاد �صلطين المماليك لعقد جل�صات دار العدل، اإن هم فعلوا، فى قاعات مختلفة 

فى ق�صورهم، وكذلك فعل حكامهم فى بلد ال�صام)38(.

يتفق ظهور وارتقاء دار العدل كمن�صاأة معمارية م�صتقلة مع حدثين تاريخيين جليلين فى العالم 
اأولهما هو الرد الإ�صلمى على الغزوة ال�صليبية الأولى التى ابتداأت قبل ن�صف قرن من  ال�صلمى. 
اأق�صنقر 521 560-هـ/ 1127-1164م. ثم  الذى بداأه زنكى بن  الرد  الزمن 493هـ/ 1099م. ذلك 
نظمه واأججه نور الدين وا�صتلم لواءه منه �صلح الدين، وثانيهما هو النه�صة الإ�صلمية بعد ال�صدمة 

المغولية التى ق�صت على الخلفة العبا�صية فى بغداد عام 656هـ/1258م.

قطز  بالمظفر  بدًءا  المماليك  �صلطين  قادها  التى  النه�صة  تلك  نف�صه،  الإ�صلم  بقاء  وهددت 
الألفى  بقلوون  مروًرا  658-676هـ/1260-1276م.  بيبر�س  فالظاهر  657-658هـ/1259-1260م. 
الثانى  بابنه  وانتهاء  689-693هـ/1290-1294م.  خليل  الأ�صرف  وابنه  678-689هـ/1280-1290م. 
بذاتها  فهى  والقاهرة،  وحلب  دم�صق  العدل،  دور  اإقامة  �صهدت  التى  الثلث  المدن  اأما  محمد.  النا�صر 
الدين  نور  من  ابتداء  والمغول  ال�صليبيين  مواجهة  فى  الإ�صلمية  الجيو�س  قادوا  الذين  الملوك  عوا�صم 
الأيوبى  الدين  ب�صلح  بدًءا  اأيوبية،  عوا�صم  الدين  نور  موت  بعد  اأ�صحت  الثلث  المدن  هذه  محمود، 
ع�صر  الثالث  القرن  وفى  واأبنائه.  بكر  اأبى  بالعادل  ومروًرا  اأخوته،  واأبناء  اأبنائه  بين  ممتلكاته  ق�صم  الذى 
الم�صرية  بالعا�صمة  الجبل  المماليك قلعة  المملوكية، واتخذ �صلطين  ال�صلطة  اإلى  المدن  تحولت هذه 

مقرا لحكمهم، ودم�صق )لوحة 99( ،

لوحة )99( قلعة دم�صق

فى  م�صتمرة  الجهاد  انفكت حركة  ما  كلها  الفترة  اإقليمية. وخلل  )لوحة 100، 101( عوا�صم  وحلب 
العوا�صم الثلث، ولم تهداأ حتى منت�صف القرن الرابع ع�صر مع تراجع المد المغولى الإيلخانى، وتحول 
اإلى  اإلى الإ�صلم وجنوحهما  حكام الدولتين المغوليتين، فى فار�س والقبيلة الذهبية فى جنوبى رو�صيا 
وتاأجج  العدل  دار  ظهور  بين  وموؤكدة  وا�صحة  اأحادية،  مبا�صرة،  علقة  باأن  التاأكيد  يمكن  ل  و  ال�صلم. 
الظاهرتين،  بين هاتين  النظرى  التوافق  المغولى، ولكن  المد  واإيقاف  الجهاد وحروب ال�صتعادة  حركة 
بالإ�صافة لعوامل اجتماعية وثقافية اأخرى، يدفع للتاأمل فى الربط بين التطور المعمارى والموؤ�ص�صاتى لدار 
العدل وبين الأحداث التاريخية المتقدة حولها، والتى اأحاطت بن�صوئها، من ع�صكرية و�صيا�صية وعقائدية 

وح�صارية، 

لوحة )101( قلعة حلب

لوحة )100( قلعة حلب
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 واقتراح تف�صير لهذا التوافق، ويبدو اأن دار العدل قد فقدت مبرر وجودها كموؤ�ص�صة م�صتقلة وكنموذج 
معمارى من مفردات العمارة الإ�صلمية)39(. كانت دارا العدل فى دم�صق وحلب)40( خارج القلعة، واإن 
كانتا تقعان فى محيطهم. وهو يعزز العلقة بين دارى العدل وال�صلطة العليا فى الدولة. اأما دار العدل فى 

م�صر فكانت دائما منذ ع�صر الكامل ابن العادل جزًءا من مقومات قلعة الجبل كمقر للحكم. 

دار العدل بم�صر 

كانت قلعة الجبل اآخر الحوا�صر الأيوبية التى حازت على دار عدل خا�صة بها، فقد بنى الكامل محمد 
بن العادل دار عدل داخل النطاق الجنوبى، ثم جاء الظاهر بيبر�س ليبنى دار عدل ثانية عام 662هـ/1263م 
فى منطقة الإ�صطبلت ال�صلطانية، وكانت دار العدل الظاهرية فيما يبدو ذات واجهة مفتوحة على الميدان 
المجاور للقلعة و�صوق الخيل. و لم ي�صتعمل الظاهر بيبر�س دار عدله لجل�صات نظر المظالم فقط، واإنما 
ا اأيام العرو�س الع�صكرية لي�صهد ف�صائل فر�صانه ومماليكه تمر اأمامه من الميدان بمحاذاة اأ�صوار  قعد بها اأي�صً
اإلى النطاق الجنوبى،  القلعة)41(. ولما تولى قلوون ال�صلطة عام 678هـ/1280م انتقل مركز دار العدل 
حيث بنى دار عدل جديدة، ولكن قلوون نف�صه لم يجل�س فى دار عدله تلك لأنه كان اأغتم،  اأى ل يتقن 
العربية، لهذا فقد فو�س نظر دار العدل لواحد من كبار اأمرائه الذى يتقنون لغة البلد ويعرفون عاداتها: 
لجين، الذى اأ�صبح �صلطانا بدوره، واتخذ نف�س لقب اأ�صتاذه، المن�صور، وبعد قلوون جاء ابنه الأ�صرف 
اإيوانه، حيث اأن الكلمتين كانتا ت�صتعملن بالتبادل فى م�صادرنا للدللة على المبنى  اأو  اأبيه،  ليهدم قبة 
نف�صه، ويبنى مكانه الإيوان الأ�صرفى الذى ما برح م�صتخدما كدار عدل حتى مجىء النا�صر محمد الذى 
هدم اإيوان اأخيه بدوره واأعاد بناءه ثانية)42(. هذه ال�صل�صلة من الهدم واإعادة البناء لمن�صاأة واحدة فى القلعة 
خلل ن�صف قرن فقط اإن دلت على �صىء، فهى تدل على طموح ال�صلطين لأن يكونوا اأ�صحاب اأكثر 

الأبنية اأبهة واأهمها وظيفّيا واأقربها اإلى الرعية: دار العدل)43(.

ومن الملفت للنظر ا�صتخدام ا�صطلحى قبة واإيوان لمن�صاأة واحدة، وهو ما يثير العديد من الت�صاوؤلت 
حول هذا التبادل ال�صطلحى: 

لعل اأول هذه الت�صاوؤلت هل الإيوان)44(، هو الغالب فى عمارة دار العدل الأ�صرفية والنا�صرية، وما 
هى علقة الإيوان بدار العدل كمن�صاأة؟ وثالث هذه الت�صاوؤلت لماذا ا�صتخدمت القبة فى تغطية الم�صاحة 

الرئي�صية لدار العدل؟. وهل للقبة قيمة �صلطوية رمزية؟. 

من  معربة  فار�صية  كلمة  اإيوان  كلمة  اأن  الت�صاوؤلت  هذه  عن  الإجابة  عن  طرحه  يمكن  ما  اأول  لعل 
العر�س)45(. ولما كانت دار العدل هى مقر العر�س المملوكى فمن الممكن اأنه  قاعة  لغوّيا  "ايفان" وتعنى 
اأطلق عليها اإيوان لهذا ال�صبب خا�صة مع قوة التاأثيرات اللغوية الفار�صية والتركية فى ذلك الع�صر فى م�صر. 
ولما كان لفظ الإيوان ا�صطلًحا مملوكّيا يعنى و�صفا معماريا لمن�صاأة ذات اأو�صاف محددة، فذهب نا�صر 
الرباط اأن التبادل ال�صطلحى فى اإطلق ا�صطلحى قبة واإيوان فيما يخ�س دور العدل بدًءا من الظاهر 
اإيوان وقبة )46(، ربما خلف  بيبر�س فقلوون، وبعدهما دار عدل الأ�صرف خليل لحتواء كل منها على 
اليوان. وهو يرى اأن ذلك يعطينا فكرة عن ترتيبها المعمارى، ويجعلنا قادرين على الربط تاريخيا ونوعّيا 

بينهما وبين الإيوان الكبير الذى حل محلها. والذى بناه النا�صر محمد على مرحلتين. 

النا�صر )�صكل 77، 78، لوحة 92، 93، 94( تتو�صطه قبة مركزية يتقدمها م�صاحة ربما  اإيوان  كان 
عقود  ثلثة  بها  واجهة  ذات  وهى  اأبواب  بثلثة  القبة  على  وتفتح  م�صطح،  ب�صقف  اأو  بقبو  مغطاة  كانت 
اأكبرها اأو�صطها، وهذه الواجهة تذكرنا بواجهة اإيوان مدر�صة المن�صور قلوون، وهذا يعنى اأن الم�صاحة 
التى تتقدم القبة يطلق عليها الإيوان، وغلب ا�صم الكل على الجزء. وهذا احتمال يمكن اأخذه فى العتبار. 
وكان الإيوان له مدلول تاريخى على واحد من اأكبر من�صاآت العرو�س ال�صلطانية، وهو اإيوان ك�صرى الذى 
يقع فى المدائن، �صمالى بغداد، واأطلق ا�صطلح اليوان على ق�صر الحكم ال�صا�صانى فى المدائن، وهومن 
ا على دار العدل بالقلعة. وكان للقباب مدلول  باب اإطلق ا�صم الجزء على الكل ويبدو اأن هذا طبق اأي�صً
�صلطوى منذ فترة مبكرة فى العمارة الإ�صلمية، واأ�صهر هذه القباب قبة ال�صخرة )�صكل 4، لوحة 3( التى 
اأقيمت على مرتفع بالمدينة لتبرهن على اإ�صلمية المكان والمدينة، ومنذ القبة الخ�صراء فى دم�صق التى 
ق�صر  موقعها  بع�س  كان  ربما  والتى  30هـ/650م،  عام  حوالى  اإمارة  كدار  �صفيان  اأبى  بن  معاوية  عمرها 
الر�صافة ووا�صط وبغداد فى  اأم عبا�صية فى  اأموية كانت  اللحقة،  الخ�صراء  الحالى)47(. والقباب  العظم 
ق�صر اأبى جعفر المن�صور فى و�صط المدينة تعد رمًزا لمقر الحكم، ومن هنا اكت�صبت قبة الإيوان النا�صرى 
رمزيتها ال�صلطوية ولونها الأخ�صر. وبذلك كانت القباب فى العمارة الإ�صلمية رمزا لل�صتعلء وال�صيادة 
و�صيًئا  والنفوذ.  ال�صلطة  لذوى  الجنائزية  العمارة  على  دالة  الأحيان  من  كثير  فى  كانت  كما  ال�صلطوية، 
ف�صيًئا �صار ا�صطلح القبة داًل على الأ�صرحة ال�صلطانية ولذا يبدو اأنه على الرغم من هيمنة القبة على دار 
العدل النا�صرية معماريا، اإل اأن ا�صتخدام القباب على العمائر الجنائزية كان اأحد الأ�صباب التى اأدت اإلى 

غلبة ا�صطلح الإيوان على دار العدل)48(.
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الإيوان الكبير 

�صنة  والثانية  715هـ/1315م،  �صنة  الأولى  مرتين،  الإيوان  بناء  قلوون  بن  محمد  النا�صر  اأعاد 
735هـ/1334م. ولعل ذلك ارتبط بتطور حركة العمران فى ع�صر النا�صر، وبا�صتقرار حكمه، وبرغبته 

فى اإعادة بناء المجمع الملكى بالقلعة على درجة تليق ب�صلطنته و�صلطنة المماليك.

وهذا الإيوان الكبير الذى اأ�صمته الم�صادر دار العدل اأي�صا، ثم حرف ا�صمه حوالى القرن ال�صابع ع�صر 
لي�صبح )ديوان يو�صف( حفظت مخططاته فى كتاب و�صف م�صر )�صكل 77، 79، 80، لوحة 93(، الذى 
اأنتجه علماء الحملة الفرن�صية، كما �صاعدنا تخطيط ر�صم للإيوان �صنة 1799م بوا�صطة الرحالة لكزي�س 
الإيوان  اأن  الفرن�صى  الم�صقط  ويبين  للإيوان  ت�صور  و�صع  على  �صيف  اأبو  دوري�س  ون�صرته   )78 )�صكل 
ال�صرقية  والجنوبية  الرئي�صية  واجهته  �صكلت  التى  ال�صرقية  ال�صمالية  هى  جهات  ثلث  من  مفتوًحا  كان 
ا ليكون  وال�صمالية الغربية. اأما الجهة الرابعة، والتى قامت قبالة الق�صر الأبلق الذى بناه النا�صر محمد اأي�صً
توؤدى  معقودة  مداخل  خم�صة  فتحات  به  �صميك  حجرى  حائط  عن  عبارة  فكانت  خا�صة  عر�س  �صالة 
اإلى الق�صر، اأكبرها اأو�صطها وهو معقود بعقد ن�صف دائرى غائر ي�صكل ن�صف قبة مقرن�صة وعلى جانبيه 

مك�صلتان واأحجار الواجهات كلها من الحجر الم�صهر.

خم�صة  تمثل  مدببة،  عقود  وهى  اأو�صطها  اأكبرها  عقود  خم�صة  من  الرئي�صية  الإيوان  واجهة  تتكون 
مداخل اإلى اليوان، وتكون الثلثة الو�صطى عقود المدخل الرئي�صى اإلى قبة الإيوان، وي�صمى المقريزى 
ويعلو هذه  القبة،  مع  متوازيين  اإلى جناحين  الجانبيان  العقدان  ويوؤدى  بالدركاة)49(  تليها  التى  الم�صاحة 
�صورة  من   32 الآية  به  الواجهة،  بطول  كتابى  �صريط  فوقها  المعقودة،  التواأمية  النوافذ  من  �صف  العقود 
اإبراهيم )ا� الذى خلق ال�صموات والأر�س واأنزل من ال�صماء ماء فاأخرج به من الثمرات رزقا لكم ......( 
ولحظ نا�صر الرباط وجود تتمة الآية مثبتة على ر�صم الجدار الداخلى للإيوان فى كتاب و�صف م�صر 
على  الكتابة  قراأ  الفرن�صى  الر�صام  ولعل  المملوكى،  الع�صر  فى  معهود  غير  اأ�صلوب  وهو   ،)77 )�صكل 
ا�صتكمالها  اإلى  فا�صطر  ر�صمها  التى  الواجهة  اإثباتها كلها على  يتمكن من  ولم  فقط،  الخارجية  الواجهة 
الفرن�صى فى لوحاته؟)50(. ويعلو هذه  الر�صام  ت�صاوؤًل حول مدى دقة  الداخلية مما �صبب  الواجهة  على 
المبنى والواجهات الأخرى  باقى واجهات  الرئي�صية عن  الواجهة  ال�صرافات. وترتفع  الواجهة �صف من 

للإيوان تتكون ح�صب ر�صم اأوين كارتر )لوحة 93( لإحداها فى لوحته من �صف من �صتة عقود مدببة 

محمولة على اأعمدة، يعلوها تيجان، يف�صل بينها بعد عقدين من نهاية جدار الواجهة دعامة �صاندة بارزة 
بارتفاع المبنى، ويعلو هذه العقود �صفان من النوافذ المعقودة. 

يتو�صط المبنى من الداخل م�صاحة مربعة يحيط بها من ثلثة جوانب ثلث اأجنحة، �صكلت هذه 
بال�صعيد)51( وحفر على هذه  الفرعونية  الآثار  الهائلة نقلت من  الجرانيتية  الأعمدة  الأجنحة �صفوفا من 
خ�صبية  قبة  العر�س  قاعة  يعلو  وكان  اإليه،  البناء  ن�صبة  على  كرمز  محمد  النا�صر  ال�صلطان  ا�صم  الأعمدة 
�صخمة غطيت من الخارج ببلطات القا�صانى الخ�صراء، وتم النتقال من الم�صاحة المربعة اإلى الدائرة 
التى تحمل القبة عن طريق اأربع حنيات مقرن�صة خ�صبية �صخمة ورائعة، قدم كتاب و�صف م�صر ر�صًما 
تف�صيلّيا لها وكتبت األقاب ال�صلطان باأحرف هائلة الحجم ولونت بالذهب واللزورد على �صريط دائر على 
كامل محيط القبة)52(، وقد ك�صفت حفائر القلعة فى الثمانينات)53( )لوحة 94( عن بع�س هذه الأعمدة. 
ويذكر المقريزى اأن للإيوان باًبا م�صبوًكا من الحديد ب�صناعة بديعة تمنع الداخل اإليه، ول يفتح هذا الباب 
اإل بعد جلو�س ال�صلطان على عر�صه، وي�صمح للجنود باأن ينظروا من خلل تخاريم الحديد على ما يجرى 
بداخل الإيوان)54(. وخلف م�صاحة القبة كان يوجد ممر ي�صل بين الإيوان والق�صر ال�صلطانى ينتهى بباب 
�صر يدخل منه ال�صلطان اإلى الإيوان. ومن الوا�صح من تخطيط و�صف م�صر اأن هذا الممر كان ي�صتمل على 
المرجح  من  الغرف  قبة، هذه  تعلوها  مربعة �صغيرة  وم�صاحة  القبة،  لجدار  المقابل  الجانب  غرف على 
اأنها كانت ت�صتخدم كغرف خدمية للإيوان. قدم ابن ف�صل ا� العمرى الذى �صغل وظيفة كاتب �صر)55( 
ال�صلطان النا�صر محمد، و�صًفا مف�صًل لجلو�س دار العدل كما كان اأيام النا�صر، وهو ك�صاهد عيان تكون 
م�صاهداته ذات قيمة كبيرة، ونقل الموؤرخون اللحقون ومنهم المقريزى والقلق�صندى، و�صفه واأ�صافوا 

اإليه ملحظاتهم التى اأثبتوها عن ع�صرهم الذى يقارب الفرق الزمنى بينه وبين ع�صر العمرى.

وظيفة دار العدل

واظب النا�صر محمد على الجلو�س بدار العدل يومى الثنين والخمي�س ما دام مقيما فى القلعة. كان 
النا�صر محمد يخرج فى يوم دار العدل مبكرا من ق�صوره الجوانية والخدم اأمامه، ويمر عبر الدهليز الوا�صل 
ما بين الق�صر الأبلق والإيوان الكبير، ثم يدخل من تحت الباب الكبير المقرن�س، وفى الأيام المخ�ص�صة 
لنظر المظالم يجل�س ال�صلطان على كر�صى خا�س منخف�س اإلى جانب منبر العر�س المن�صوب فى منت�صف 
الجدار الخلفى للإيوان، والذى لم يكن ي�صتعمل اإل فى منا�صبات ا�صتقبال ال�صفراء. وبمجل�صه هذا ي�صكل 
النا�صر محمد قمة دائرة تترتب حوله فيقعد ق�صاة المذاهب الأربعة ال�صافعى فالحنفى فالمالكى فالحنبلى 
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الذين يمثلون ال�صلطة الت�صريعية ال�صرعية يليهم وكيل بيت المال، وناظر الح�صبة، ويجل�س كاتب ال�صر، 
ال�صلطان،  القرارات عن  بتلقى  المخت�س  وهو  ذاته)56(  العمرى  ا�  ف�صل  بن  النا�صر محمد  فى عهد  اأى 
كتاب  اأى  الد�صت،  موقعى  جماعة  وبعده  اليوم،  الأركان  لرئي�س  المعادل  اأى  الجي�س،  ناظر  وقدامه 
الجل�صات، وهم يكملون الحلقة حول ال�صلطان. ومن المرجح اأن هذه الدائرة فى الجلو�س كان مو�صعها 
تحت القبة الخ�صراء كاأنها كانت �صدى وظيفّيا لمهابة القبة اأو اأن القبة �صكلت انعكا�ًصا لعظمة ال�صلطان 
فى جلو�س دار العدل، ويكون ال�صلطان قريبا من م�صقط مركز القبة دللة على كونه مركز الجل�صة ومركز 

ال�صلطة كلها)57(.

وي�صطف حول ال�صلطان عن اليمين والي�صار فتيان المماليك الخا�صكية والجمدارية الذين ي�صكلون 
حر�صه الخا�س، وعلى بعد خم�صة ع�صر ذراعا عن يمنته وي�صرته، يجل�س اأكابر ذوى ال�صن من اأمراء المئين، 
وهم اأمراء الم�صورة، وهم فى الم�صطلح المملوكى اأ�صحاب اأعلى الرتب اإذ يملك كل منهم مئة مملوك، 
وفى الحرب يقود األًفا، وهم فى م�صطلحنا المعا�صر األوية الجي�س وقد كان ثمة اأربعة وع�صرين اأميرا منهم 
على عهد النا�صر محمد، ولعل جلو�صهم كان مرتبا على �صفين على اليمين والي�صار من ال�صلطان، كل 
منهما مكون من اثنى ع�صر كر�صّيا، ويلى اأمراء الم�صورة من اأ�صفل منهم اأكابر الأمراء واأرباب الوظائف 
ا. ويقف خلف  اأي�صً الع�صرات)59( وقوفا  واأمراء  الطبلخانه)58(  اأمراء  الأمراء من  باقى  وقوفا، ومن ورائهم 
هذه الحلقة المحيطة بالمكان الحجاب والدوادارية لإح�صار ق�ص�س اأرباب ال�صرورات الذين قدموا للنظر 
فيه. وما كان متعلقا  الق�صاة راجعهم  اإلى مراجعة  ال�صلطان فما احتاج  الق�ص�س على  فى مظالمهم وتقراأ 

بالع�صكر تحدث مع الحجاب وناظر الجي�س فيه وياأمر فى البقية بما يراه.

ويمكننا اأن نتخيل اأن �صفوف اأكابر الأمراء امتدت اأمام �صف الأعمدة الداخلى المواجه للقبة فى 
حين وقف باقى الأمراء بين �صفين من الأعمدة عن يمين وي�صار القبة. اأما الفراغ الوا�صع اأمام القبة، التى 

جل�صت تحتها حلقة ال�صلطان وق�صاته وكتابه، ففيه يقف اأرباب الق�ص�س والحجاب والدوادارية.

وظيفية  لتبيان  و�صرورى  مهم  محمد  النا�صر  نظمها  كما  العدل  دار  جلو�س  لهيكلية  الت�صور  هذا 
العمارة كما يمكن اأن ن�صتقرئها من خلل تخطيط دار العدل، فاإذا ما اأمعنا النظر فى ترتيب جلو�س دار 
العدل وجدناه ينطبق تماما على ترتيب مخطط الإيوان الكبير المعمارى. والإيوان النا�صرى الكبير يمثل 
بعمارته هذه النموذج المعمارى الأخير لدور العدل. والذى طور لي�صتوعب وظائف الجلو�س ال�صلطانى 

فى البلط المملوكى.

يبرز ظهور دور العدل كمن�صاأة معمارية ذات وظيفة تتعلق بالرعية، فى رقعه محددة وفى زمن 
موؤطر بفترة حرب ال�صترجاع من الغزوة ال�صليبية ورد الغزوة المغولية بعدها، وهما الغزوتان اللتان 
هددتا المنطقة وغيرتا منحنى تاريخها، وكادتا اأن تزيل هويتها الح�صارية والثقافية والدينية. ولي�س 
ذلك فقط، بل اإن دور العدل المعروفة قد اأن�صئت كلها فى العوا�صم الثلث، دم�صق وحلب والقاهرة، 
التى كانت فى الوقت نف�صه المراكز الرئي�صية للجهاد. وكان موؤ�ص�صو الدول الإ�صلمية التى اأخذت 
اأ�صول  اأمراء محاربين من  الإ�صلمية كلهم  الأرا�صى  ال�صمل وتوحيد  ولم  ال�صدع  راأب  عاتقها  على 
اإلى  المجلوبين  اأو  القادمين  الفر�صان  الجيو�س من  �صبه مطلق على  ب�صكل  اعتمدوا  اأو كردية  تركية 
برزوا  نف�صه،  المحيط  من  فعالين  قوادا  ال�صبع  العدل  دور  بناة  كان  وقد  نف�صها.  الأ�صول  من  البلد 
تاريخية  م�صادفة  لي�صت  ولعلها  الداخلية.  الإ�صلحات  ميدان  فى  برزوا  كما  الجهاد  ميدان  فى 
الإ�صلمية  للجبهة  موحد  اأول  زنكى،  بن  محمود  الدين  نور  ال�صلطان  كان  عدل  لدار  بان  اأول  اأن 
بن  محمد  النا�صر  ال�صلطان  كان  عدل  لدار  بان  اآخر  اأن  م�صادفة  لي�صت  ولعلها  ال�صليبيين.  وجه  فى 
قلوون، الذى تمكن بف�صل مزيد من الحنكة من اإيقاف المد المغولى الإيلخانى، و�صاهم فى تحول 
الإ�صلم  اإلى  رو�صيا  جنوبى  فى  الذهبية  والقبيلة  اإيران  فى  الإيلخانية  المغوليتين،  الدولتين  حكام 
من  وال�صتعداد  به  والهتمام  الجهاد،  قيادة  بين  العلقة  كانت  ولذا  ال�صلم)60(.  اإلى  وجنوحهما 
فر�صت على حكام  التى  وال�صعبة  الع�صيبة  التاريخية  الظروف  نابعة من  العدل  دور  بناء  وبين  اأجله 
الرابع  القرن  من�صف  وحتى  ع�صر  الحادى  القرن  نهاية  من  ابتداء  قرون،  ثلثة  خلل  فى  الم�صلمين 

ع�صر، مما دفعهم اإلى اأن يركزوا على اإبراز الموا�صفات المقبولة والمحبذة اإ�صلمّيا.

وحاول كل الأمراء الحاكمين من �صلجقة واأراتقة وزنكيين واأيوبيين ومماليك وغيرهم، اأن يعززوا 
�صورتهم القائمة على تمثيلهم لأنف�صهم كحماة للدين الحنيف من خلل تركيزهم على دورهم الع�صكرى 
فى الجهاد. ومع حلول القرن الرابع ع�صر، وخلل فترة الحكم الطويلة للنا�صر محمد، ا�صتقرت الخارطة 
المماليك  وا�صتكان  الخارجى،  الخطر  وزال  المملوكية،  ال�صلطنة  �صلطة  وتوطدت  للمنطقة  ال�صيا�صية 
لدعة العي�س ورغده وا�صتمراأوا حياة الرخاء والبذخ وفقدوا اهتمامهم بالجهاد. وبداأ تركيزهم على اإبراز 
الموا�صفات المرغوبة اإ�صلميا فى حكمهم يذوى ويخف. ومع اأن اأبناء النا�صر محمد الذين حكموا بعده 
واظبوا على جلو�س دار العدل عمًل ب�صنة اأبيهم، فقد اأهملوا القواعد الدقيقة المتعلقة بمرا�صم الجلو�س 

فى الإيوان)61(. ومع مجىء الع�صر البرجى 784-923هـ/1383-1517م، بداأ ال�صلطان برقوق يعقد
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ما  و�صرعان  ال�صلطانية،  قلوون  اأ�صرة  مرا�صم  على  لل�صير  منه  محاولة  فى  بالإيوان،  العدل  دار  جل�صات 
نقل جل�صات نظر المظالم اإلى المقعد ال�صلطانى بالإ�صطبل)62(. وغير اأيام الجلو�س للنظر فى المظالم من 
الثنين والخمي�س اإلى الأحد والأربعاء. وفيما بعد غيرها مرة اأخرى اإلى ال�صبت والثلثاء. وكان يف�صل 
اأهمل  برقوق  ع�صر  وبعد  الليلية،  الجل�صات  عادة  محمد  النا�صر  و�صع  بينما  ال�صباح  فى  الجل�صات  عقد 

الإيوان فى الع�صر الجرك�صى)63(.

الق�صر الأبلق)64(

الإيوان  يومى  عدا  م�صتمرة  ب�صفة  ال�صلطان  به  يجل�س  الذى  المملوكى  العر�س  الأبلق  بالق�صر  كان 
النا�صرى،  الجامع  ال�صيا�صية، وكانت واجهته ت�صكل مع  اأهميته  الق�صر  اكت�صب هذا  النا�صرى، ومن هنا 
القلعة  اأبرز معالم  يتبين  اأن  الثلثة ي�صتطيع  المعالم  اإلى هذه  بالقلعة، والناظر  الرحبة  اأبرز معالم  والإيوان 
كمقر للحكم فى ع�صر النا�صر محمد وخلفائه. وواجهة هذا الق�صر مكانها اليوم ال�صحن الذى يتقدم جامع 

محمد على وامتداده من الم�صجد.

عام  بيبر�س  الظاهر  �صيده  الذى  بدم�صق  الأبلق  بالق�صر  متاأثًرا  الق�صر  هذا  محمد  النا�صر  �صيد 
665هـ/1266-1267م)65(. والذى اأقام النا�صر فيه حين جرد جيو�صه لرد غزوة للمغول، وذلك فى �صنة 
713هـ/1312-1313م، وعند و�صول النا�صر لدم�صق ان�صحب المغول واأقام النا�صر �صهًرا فى دم�صق، ثم 
ذهب ليحج وعاد بعدها لياأمر ببناء الق�صر الأبلق بالقلعة، وذلك �صنة 713هـ/1313م. وكان الق�صر الأبلق 
بالقلعة يزيد عن ق�صر دم�صق ب�صاذروان)66(. باأحد اإيوانات الق�صر، والذى اأقيم على جدار �صميك �صمكه 
ثلثة اأذرع ويتنا�صب هذا ال�صمك مع الحاجة اإلى و�صع اأنابيب المياه التى تغذى ال�صاذروان. وهذا يعنى اأن 

هناك اختلًفا بين الق�صرين.

قدم لنا ابن ف�صل ا� العمرى و�صًفا دقيًقا لهذا الق�صر اعتمد عليه باقى الموؤرخين ونقلوا عنه يقول )ويم�صى 
من باب الق�صر فى دهاليز اإلى ق�صر عظيم البناء �صاهق فى الهواء باإيوانين اأعظمهما ال�صمالى الغربى يطل منه 
على الإ�صطبلت ال�صلطانية، ويمتد النظر منه اإلى �صوق الخيل والقاهرة وحوا�صرها اإلى بحر النيل وما يليها من 
بلد الجيزة وقراها. وفى الإيوان الثانى القبلى باب خا�س لخروج ال�صلطان وخوا�صه منه اإلى اليوان الكبير اأيام 
المواكب. ويدخل من هذا الق�صر اإلى ثلثة ق�صور جوانية منها واحد م�صامت لأر�س هذا الق�صر الكبير واثنان 

مرفوعان ي�صعد اإليهما بدرج فى جميعها �صبابيك حديد تخترق اإلى مثل منظر الق�صر()67(.

الإ�صطبل  اأر�س  عن  مرفوعتين  بقاعتين  وحدده  الأبلق  الق�صر  عمارة  طبيعة  العمرى  لنا  حدد  هكذا 
ال�صلطانى، وهما كذلك فعل، فقد كان النا�صر محمد اأول واأخر �صلطين المماليك الذى فكر فى تو�صعة 
النطاق ال�صلطانى من القلعة، لكى ي�صتوعب طموحاته المعمارية التى كانت تعك�س ما و�صلت اإليه القلعة 
الأبلق.  الق�صر  فوقها  اأقام  باأقبية  ال�صلطانى.  الإ�صطبل  اأر�صية  برفع  فقام  المملوكية،  الدولة  لحكم  كمقر 

وكذلك الق�صور الجوانية )68(.

وحدد لنا العمرى اأي�صا وظيفة الق�صر الأبلق، اإذ يذكر عن هذه الوظيفة ما يلى: )اأما بقية الأيام - وهى 
عدا الثنين والخمي�س اللذين يجل�س فيهما ال�صلطان فى الإيوان فاإنه -اأى ال�صلطان- يخرج من ق�صوره 
الجوانية اإلى ق�صره الكبير البرانى -الأبلق- وهو �صبابيك مطلة على اإ�صطبلته وفى �صدره تخت الملك 
المخت�س فيقعد تارة عليه وتارة يقعد دونه على الأر�س والأمراء وقوف على ما تقدم، خل اأمراء الم�صورة 
والقرباء منه فانه لي�س لهم عادة بح�صور هذا المجل�س، ول يح�صر هذا المجل�س من الكبار اإل من دعت 
ثم  دار حريمه،  اإلى  ثم  الجوانية  اإلى ق�صوره  النهار يدخل  الثالثة من  يقوم فى  ثم  اإلى ح�صوره،  الحاجة 
يخرج فى اأخريات النهار اإلى ق�صوره الجوانية لم�صالح ملكه، ويعبر عليه اإليها خا�صته من اأرباب الوظائف 

فى الأ�صغال المتعلقة به على ما تدعو الحاجة اإليه()69(.

وبعد �صقوط الدولة المملوكية ا�صتخدم الق�صر الأبلق ك�صجن لكبار ال�صخ�صيات العثمانية فى م�صر.

ق�عة الأعمدة 

بداية  فى  بها  وقع  حدث  اأبرز  وكان  التاريخية،  الم�صادر  من  العديد  فى  العواميد  قاعة  ذكر  يرد 
اأقطاى)70(، وهذه القاعة �صيدتها �صجر الدر لتكون مقرا لها كملكة  الع�صر المملوكى هو قتل الفار�س 
على م�صر، وكان بها مرتبة اأو كر�صى عر�س تجل�س عليه، ومنذ ذلك الحين �صارت هذه القاعة جزًءا 
بها  القاعات تحيط  الآدر على عدد من  احتوت هذه  ال�صلطانى،  بالحريم  الخا�صة  ال�صريفة،  الآدر  من 
للحريم  مخ�ص�صة  القاعات  هذه  كانت  الجميلة)71(  والحيوانات  الطيور  ومختلف  والأ�صجار  الب�صاتين 
وتعرف با�صم القياع وهى جانب من الآدر ال�صريفة)72(. وخ�ص�صت لكل واحدة من زوجات ال�صلطان 
جملة  ومن  المف�صلة،  المكانة  ولها  الكبرى  خوند  بها  تقيم  العواميد  فقاعة  بها،  خا�صة  قاعة  الأربع 
بالذهب، ومنارة من ذهب عليها  بينها تخت مر�صع  اأوان من ذهب وف�صة وتخوت مف�ص�صة من  اأثاثها 
جوهرة ت�صىء بالليل)73(، وقاعة رم�صان بها خوند الثانية، والقاعة المظفرية بها خوند الثالثة، واأخيرا 
تقيم خوند الرابعة بالقاعة المعلقة، هذا عدا قاعات اأخرى بر�صم ال�صرارى والجوارى)74(. كان ي�صرف 
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على الآدر ال�صريفة طوا�صى بدرجة اأمير طبلخاناه يعرف با�صم "زمام" الآدر ال�صريفة، وتحت يده عدة 
خدام وعمال من الطوا�صية بلغ عددهم فى وقت ما نحو 600 طوا�صى لكل منهم عمل خا�س)75(.

النط�ق الع�صكرى ال�صم�لى )�صكل 83(  

اكت�صب هذا النطاق طابعا ع�صكريا اأكثر منه �صلطويا، اإذ كانت به طباق المماليك واخت�س ق�صم منه 
بالعديد من المن�صاآت ال�صلطوية، وهو الق�صم المح�صور بين الباب المدرج )لوحة 102، 103( وباب القلة 

)�صكل 85، لوحة 104(، والذى يمتد الآن من ق�صور الحريم )لوحة 105( اإلى باب القلة حاليا. 

كان الباب المدرج )لوحة 102( يوؤدى اإلى �صاحة م�صتطيلة ينتهى منها اإلى دركاة جليلة يجل�س بها 
الأمراء قبل الإذن لهم بالدخول اإلى النطاق ال�صلطانى، وفى جنوب الدركاة كانت تقع دار النيابة، والتى 
كان يجل�س بها نائب ال�صلطنة فى الع�صر المملوكى البحرى، وقاعة ال�صاحب، وهى التى كان يجل�س بها 
وديوان  ديوانه،  ال�صر وكتاب  فيه كاتب  يجل�س  الذى كان  وهو  الإن�صاء،  وديوان  الدولة،  الوزير وكتاب 
الجي�س وباقى دواوين ال�صلطنة)76(. والحد الفا�صل بين هذا النطاق والنطاق ال�صلطانى هو �صور باب القلة 

)لوحة 104(.

لوحة )104( باب القلعةلوحة )102( باب المدرج

�صكل )85( باب القلة 
م�صقط اأفقي

لوحة )103( باب المدرج - نق�س التا�صي�س الأيوبي
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�صكن الجند منذ الع�صر الأيوبى فى النطاق ال�صمالى )�صكل 83( من القلعة، وا�صتمر ذلك اإلى نهاية 
الع�صر المملوكى، ومن الملحظ اأن اإقامة الجند بهذا النطاق خلل الع�صر المملوكي، ارتبطت باأدائهم 
وظائفهم الع�صكرية، و�صهدت القلعة اأمرا من الظاهر برقوق، عد بداية لنتكا�صة للنظم الحربية المملوكية 
ال�صارمة، حين �صمح للجند بال�صكن فى المدينة والزواج من اأهل القاهرة فاأخلدوا اإلى الراحة)77(. ف�صًل 
عن اتجاه ال�صلطين لجلب المماليك كبار ال�صن وهو ما اأدى اإلى العديد من الم�صاكل والنزاعات لعدم 

تربيتهم وفق الأ�صول الحربية، وتل�صى بذلك دور طباق القلعة تدريجّيا.

اأو طائفة م�صتحفظان فى الع�صر العثمانى هذا النطاق من القلعة. و�صارت  �صكن الجند الإنك�صارية 
به اأ�صواق ومنازل؛ وذلك لأن �صكنهم به �صار متوارًثا من الأب اإلى البن. وهو عك�س ما كان يحدث فى 
طوائف  من  اأخرى  طائفة  اإلى  يتحول  بل  رتبته،  فى  الأب  يرث  البن  يكن  لم  حيث  المملوكى  الع�صر 
المماليك عرفت باأولد النا�س، وي�صكن المملوك الذى ينتهى دوره الوظيفى بالقلعة المدينة هو واأولده. 

اأدى التوارث ال�صكنى بالقلعة فى الع�صر العثمانى اإلى انت�صار ظاهرة تاأجير وبيع الم�صاكن بها، وهى 
ظاهرة لم تكن معروفة فى الع�صر المملوكى. بل �صار بع�س م�صاكن هذا النطاق وقًفا.

لوحة )105( ق�صور الحريم بالقلعة

الإ�صطبل 

القدماء  بها  اعتنى  لذا  القديمة،  الع�صور  فى  الجيو�س  مقومات  من  اأ�صا�صّيا  مقوًما  الخيول  مثلت 
الأيوبيون  اهتم  لذا  والمملوكى)78(.  الأيوبى  الع�صرين  خلل  المقاتل  مقيا�س  هى  الفرو�صية  كانت  فقد 
يتجزاأ منها، ونال هذا  القلعة جزًءا ل  للخيول من  المخ�ص�س  الق�صم  الخيل، وجعلوا  بتربية  والمماليك 
الق�صم رعاية متزايدة فى الع�صر المملوكى حيث اأن�صاأت به العديد من المن�صاآت ال�صلطانية، كما دارت به 

اأحداث �صيا�صية مهمة.

اأ�صفل الق�صر ال�صلطانى حافًزا لكى يقوم ال�صلطان بمراقبة هذه الإ�صطبلت  كان موقع الإ�صطبلت 
وما يجرى بها، واكت�صبت الإ�صطبلت اأهمية متزايدة منذ اأن نقل ال�صلطان الكامل مقر الحكم اإلى القلعة، 
واإهتم بالميدان المجاور لها. ويذكر ابن اإيا�س اأن ال�صلطان النا�صر بداأت مرا�صم توليته للمرة الثالثة ك�صلطان 
اإلى  �صابقة، وربما  لفترة  يعود  المقعد  اأن هذا  الحادثة على  بالإ�صطبل)79(. وتدل هذه  ال�صلطانى  بالمقعد 
فى  المقعد  هذا  عرف  جي�صه،  عماد  الخيل  ل�صتعرا�س  ال�صلطان  به  يجل�س  كان  حيث  الأيوبى،  الع�صر 
الجرك�صى،  الع�صر  فى  خا�صة  المملوكية  ال�صيا�صية  الحياة  فى  دوًرا  ولعب  بالحراقة)80(.  لحقة  مرحلة 
ا فى  وكان اأول من جل�س به من ال�صلطين للق�صاء هو الظاهر برقوق)81(. واكت�صب هذا المقعد اأهمية اأي�صً
ع�صر الأ�صرف بر�صباى اإذ اأدار منه �صئون ال�صلطنة وعقد به مجال�س الق�صاء ومن ذلك ا�صتقباله �صفير �صاه 
رخ)82(. وكذلك عقدت به اجتماعات للبحث فى �صئون ال�صلطنة، منها اجتماع ا�صتدعى له الق�صاة وكبار 
ال�صيارفة فى �صهر �صفر 818هـ/ مايو 1415م. حيث طلب منهم اإبطال التعامل بالدنانير النا�صرية. ولكن 
اعتر�س عليه جلل الدين البلقينى قا�صى الق�صاة، ولم ينته الجتماع اإلى قرار ب�صاأن منع النا�س من التعامل 

بالنا�صرى)83(.

ارتبط بالإ�صطبل واأغلب الظن بالمقعد موكب الإ�صطبل الذى كان يجرى مرتين فى الأ�صبوع خا�صة 
فى الع�صر الجرك�صى والغر�س من هذا الموكب النظر فى �صئون الأمراء والمماليك والإقطاعات. وفى 
هذا الموكب يجل�س ال�صلطان فى �صدر المقعد وحوله الأمراء مقدموا الألوف يميًنا وي�صاًرا على مقاعد 
بالإقطاعات يم�صى  اأن يقراأ ناظر الجي�س ما يتعلق  الق�صاة هذا المجل�س، وبعد  من الحرير، ول يح�صر 
يدخل  واأخيًرا  اأم�صاه.  ما  ال�صلطان  فيعلم  العلمة  ويقدم  ال�صر  كاتب  يدخل  ثم  ي�صاء.  ما  منها  ال�صلطان 
الجي�س طائفة بعد طائفة لتقديم واجب الولء واإظهار الطاعة لل�صلطان، ثم يمد �صماط كبير عند انتهاء 

هذا الموكب)84(.
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ومن من�ص�آت الإ�صطبل ذات الطبيعة ال�صلط�نية 

الطبلخ�ن�ه )لوحة 106(

كانت للطبلخاناه )لوحة 106( وظيفة مهمة توازى ما نعرفه اليوم بمو�صيقى الحر�س الجمهورى اأو 
فرق المو�صيقى الع�صكرية، فقد كانت تدق فى اأوقات معلومة فى اليوم وفى منا�صبات محدده. ومن هنا 
جاءت اأهميتها كرمز من رموز ال�صلطة المملوكية وبطل اأمر دق الطبلخاناه منذ دخول ال�صلطان �صليم م�صر 
اأمرها منذ ذلك  العثمانيين، واندثر  نيابة عن  اأمر م�صر  تولى  الذى  فلم تدق لخاير بك  923هـ/1517م. 

الحين)85(. وما زال موقع الطبلخاناه باقًيا اإلى اليوم.

حدث تحول هام لوظيفة الإ�صطبل فى الع�صر العثمانى. اإذ �صكنته طائفة العزب)86(. و�صار هذا الق�صم 
من القلعة يعرف بباب العزب)87( )لوحة 107، 108، 109(. وعرف باب ال�صل�صلة اأو باب الإ�صطبل منذ 
ذلك الحين بباب العزب )لوحة 108(، جدد هذا الباب ر�صوان كتخدا الجلفى عام 1168هـ/54 17م، 
الباب م�صابهة  وجعل له بدنتين وزلقة)88( ظلتا موجودتين حتى ع�صر محمد على وجاءت عمارة هذا 

لعمارة باب الفتوح )لوحة 23( وباب زويلة )�صكل 1، لوحة 1(.

لوحة )106( الطبلخانه

اإقامة جند العزب به، والذين كان ل  القلعة لكى يتواءم مع  حدث تغيير فى عمارة هذا النطاق من 
ي�صمح لهم فى بادئ الأمر بالمبيت خارج القلعة)89(. كان لطائفة العزب ديوان لجتماعـاتهم حدد على 
خارطة الحملة الفرن�صية للقلـعة بالقرب من باب العزب)90( )لوحة 108(. لكنه لم يبق منه �صىء، وربما 

تغيرت عمارته فى ظل التجديدات واإعادة التوظيف التى اأحدثها محمد على فى منطقة باب العزب. 

لوحة )109( باب العزب لوين كارتر

لوحة )107( نطاق باب العزب

لوحة )108( باب العزب
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وقدم جومار و�صفا لهذا الديوان ب�صورة تجعلنا نعتقد اأن عمارته كانت قريبة من عمارة ديوان طائفة 
م�صتحفظان، واإن كان الختلف بينهما جاء فى الزخارف، حيث ك�صيت جدرانه بف�صيف�صاء مكونة من 
ماآذن  الأزرق والأخ�صر، نرى عليها  بالونين  المر�صومة  بالت�صاوير  والمزينة  ال�صنع  المتقنة  البي�صاء  المينا 
ذات ا�صتطالة �صديدة، ح�صب ال�صتخدام القديم. وو�صع هذه الماآذن يخلب اللب حتى ليظن اأنها �صورة 
من الفري�صكو. وعلى م�صافة منها نلمح ت�صاوير جدارية ذات مربعات مثبتة بمهارة على الحائط فوق طبقة 
بالقلعة  الأ�صرفية  القاعة  لف�صيف�صاء  تقليًدا  تمثل  الت�صاوير  هذه  ولعل  بو�صتين  �صمكها  يبلغ  الجب�س  من 
)�صكل 42(، وربما كانت فى مو�صوعاتها متاأثرة بالزخارف العثمانية. خا�صة اأن العزب طائفة من الجند 

العثمانيين)91(. 

الميدان

يمثل ميدانا الرميلة )لوحة 110( وتحت القلعة الحد الفا�صل بين القلعة والمدينة، وعدهما الموؤرخون 
من حقوق القلعة اأى اأنهما جزء ل يتجزاأ منها)92(. و�صهد هذان الميدانان اأحداثا �صيا�صية واجتماعية مهمة، 
وهو ما جعلهما محوًرا من محاور الحكم فى م�صر منذ الع�صر الأيوبى، كانت اأر�س الميدانين)93(. مجرد 
اأر�س ف�صاء حتى �صيد اأحمد ابن طولون ميدانه بهذه البقعة، وفى الع�صر الفاطمى �صارت �صوًقا تباع فيه 
الخيل والدواب، وفى الع�صر الأيوبى اهتم به ال�صلطان الكامل �صنة 611هـ/1214م. وا�صتمر هذا الهتمام 
بالميدان من قبل ملوك بنى اأيوب حتى عهد ال�صالح نجم الدين اأيوب الذى جدد له �صاقية وغر�س حوله 
الأ�صجار)94(. وفى الع�صر المملوكى خرب المعز اأيبك �صنة 651هـ/1253م ميدان الرميلة )لوحة 110( 
وظل كذلك حتى اعتنى به النا�صر محمد بن قلوون، فاأعاد ت�صييده وزراعته وت�صويره، ورتب فيه النا�صر 
لعب الكرة هو واأمراوؤه يومى الثلثاء وال�صبت من كل اأ�صبوع)95(. وظل الهتمام متوا�صل بالميدانين طوال 
ال�صلطان الأ�صرف  الكبرى للميدان فى ع�صر  العمارة  البحرى والجرك�صى. وكانت  المملوكى  الع�صرين 
قان�صوة الغورى. ففى �صهر �صفر 909هـ/1503م. كان ابتداء العمل بالميدان تحت القلعة فى عهده، فتم 
تعلية الأ�صوار، ثم �صرع فى بناء مقعد ومبيت بر�صم المحاكمات واأن�صاأ فى الجهة الغربية من الميدان ق�صًرا 
حافًل ومنظرة وبحرة، وغير ذلك من المبانى الفاخرة، ثم �صرع فى نقل اأ�صجار من �صائر الفواكه واأ�صناف 
الأزهار والرياحين وغير ذلك فغر�صت بالميدان من الجهة الغربية، ثم اأن�صاأ ق�صًرا على باب الميدان مطل 
على الرميلة، وعمل مم�صاة من القلعة اإلى الميدان ب�صللم مت�صلة اإلى ذلك الق�صر، وجعل للميدان بابا 

كبيرا وعليه �صل�صلة حديد واإلى جانبه باب �صغير عليه �صل�صلة حديد مثل الباب الكبير)96(.

اأهميته  بحكم  العثمانى  الع�صر  فى  قائما  القلعة  تحت  وميدان  الرميلة  بميدان  الهتمام  ا�صتمر 
ال�صتراتيجية، ومن ولة م�صر الذين كان لهم دور فى ذلك م�صطفى با�صا الذى تولى �صنة 1032هـ/1623م.  
فقد عمر غيط الميدان فزرعه بعد اأن كان قد اندثر وجعل فيه بئًرا معيًنا، ومن العمائر التى اأقامها اأي�صا زاوية 
ا و�صبيًل اندثر الآن، كما ا�صتن بالميدان �صنة جديدة، وهى عمل مو�صم  غربى الميدان، كذلك اأن�صاأ حو�صً

ثلثة اأيام العيد به)97(.

وظ�ئف ميدانى القلعة 

اأو  المملوكية  �صواء كانت  الحاكمة  الدولة  القلعة وظائف عديدة، طغى عليها ر�صوم  لميدانى  كان 
العثمانية، فقد ا�صتخدم كم�صلى للعيدين، وفيه كان يجل�س الملوك والولة للنظر فى المظالم، وكانت 
ا�صتخدام  جانب  اإلى  ال�صلطانية،  المواكب  وعمل  والأمراء،  بال�صلطين  خا�صة  زواج  حفلت  به  تقام 
األعاب الفرو�صية وخا�صة لعب الكرة، وكذلك ا�صتخدم فى الن�صاط الدبلوما�صى حيث كان  الميدان فى 
ال�صلطين ي�صتقبلون فيه ال�صفراء والر�صل وال�صيوف، وارتبط ميدان تحت القلعة باحتفال �صنوى، وهو 

احتفال الدوران وخروج المحمل.

لوحة )110( ميدان الرميلة
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�صالة العيدين

كان ل�صنة الر�صول �، اأثرها الوا�صح فى ا�صتمال المدينة على �صاحة ف�صاء، تقام عليها �صلة العيد فى 
الخلء، عرفت بم�صلى العيد يخرج اإليها اأهل المدينة ل�صلة العيد)98(. ومن المرجح اأن الميدان اتخذ 
ل�صلة العيد منذ ع�صر الكامل حين نقل مقر الحكم من القاهرة اإلى القلعة، وظل الأمر �صارًيا اإلى الع�صر 
المملوكى البحرى)99(. وفى الع�صر الجرك�صى الذى بداأ مع تولى الظاهر برقوق ال�صلطنة اأقام �صلة العيد 

بجامع القلعة لأ�صباب اأمنية)100(.

ومن الملفت للنظر اأن الر�صول � ا�صتن اأن يذهب ل�صلة العيد من طريق ويرجع من اآخر)101(. وهو ما 
ترك اأثره على المدن الإ�صلمية منذ فترة مبكرة، ففى مدينة عنجر)102( التى �صيدها الوليد بن عبد الملك 
ل�صكن القبائل العربية المهاجرة اإلى بلد ال�صام، تم تخطيط طريقين من اأمام �صور المدينة اأحدهما للذهاب 
للم�صلى والآخر للعودة منه)103(. وهذا ما ترك اأثره على مدينة القاهرة اإذ كان الخليفة الفاطمى يخرج من 
باب الفتوح )لوحة 23( اإلى م�صلى العيد �صمال المدينة ويدخل من باب الن�صر )�صكل 15، لوحة 22(. 
حيث  المقريزى  حددهما  اأي�صا،  طريقان  بالميدان  العيد  ل�صلة  خروجه  عند  لل�صلطان  كان  القلعة  وفى 
يذكر )فيكون نزول ال�صلطان فى يوم العيد و�صعوده من باب خا�س من دهليز الق�صر غير المعتاد النزول 
منه فاإذا ركب من باب ق�صره ونزل اإلى منفذه من الإ�صطبل اإلى هذا الميدان ينزل فى دهليز �صلطانى قد 
�صرب له على اأكمل ما يكون من الأبهة في�صلى وي�صمع الخطبة ثم يركب ويعود اإلى الإيوان الكبير ويمد 
به ال�صماط ....()104(. ومن الملحظ اأن ال�صلطان نزل من ق�صره من دهليز الق�صر، ولم يعد اإلى الق�صر 
بل ذهب اإلى الإيوان وهو ما يعنى مخالفته فى طريق العودة لطريق الذهاب، وقد يكون �صعوده للقلعة من 

الممر ال�صلطانى المنحوت فى ال�صخر والذى يوؤدى اإلى �صاحة تتقدم الإيوان.

نظر المظ�لم والمن��صب�ت ال�صي��صية 

جل�س ال�صلطان الظاهر برقوق للنظر فى اأحوال الرعية والحكم بين النا�س فى الميدان بدءا من يوم 
29 �صفر �صنة 792هـ/1389م. وا�صتمر على ذلك فى كل يوم اأحد واأربعاء)105(. كما قام ال�صلطان الغورى 
ببناء مقعد للنظر فى المظالم فى الميدان)106(. كما كان الميدان مو�صًعا للحتفالت بزواج ال�صلطين 
والأمراء مثل زواج ابن بيبر�س على بنت الأمير �صيف الدين ك�صرويه التترى �صنة 664هـ/1246م)107(. 
وكان  672هـ/1273م،  �صنة  قلوون  ال�صيفى  المقر  بنت  على  بيبر�س  ابن  عر�س  الميدان  �صهد  وكذلك 

احتفاًل عظيًما)108(.

ا�صتخدم الميدان فى ا�صتقبال الر�صل وال�صفراء والق�صاد من جميع اأنحاء العالم فى الع�صر المملوكى. 
فى  اأو  بمناظره  يقيمون  وكانوا  م�صر،  فى  مهامهم  اأثناء  لبع�صهم  الدائم  الإقامة  مقر  كان  الميدان  اإن  بل 
مخيمات كبيرة مجهزة بما يلزمهم، وقد ا�صتقبل هوؤلء الر�صل وال�صفراء ا�صتقبالت ر�صمية. على راأ�صها 
اأحياًنا. ويعتبر  بالميدان  والمكاتبات  الهدايا  تبادل  يتم  الكبار، وكان  الدولة  واأعيان  اأمراء  ال�صلطان ومعه 
ع�صر ال�صلطان الغورى ذروة ن�صاط الميدان فى هذا المجال، ونظًرا للتناف�س الذى ا�صتد فى ذلك الع�صر بين 
المماليك وال�صفويين والعثمانيين، فقد حر�س ال�صلطان الغورى على اأن يظهر ل�صفراء ور�صل ال�صفويين 
بالميدان  كلهم  ي�صت�صيفهم  فكان  باأ�صهم،  و�صدة  وقوتهم  جنودها  وعظمة  المملوكية  ال�صلطنة  عظمة 
وي�صتعر�س الع�صكر بكامل عدتهم، ويتعمد اأن يلعب الكرة وال�صولجان مع مماليكه بالميدان، وكان ياأمر 
وبالق�صى  القبق  يلعبوا  واأن  ال�صلح،  باآلة  وهم  الخيل  ظهور  على  من  الن�صاب  يرموا  واأن  الرماحة  ب�صوق 
وتجعلهم  الر�صل)109(.  تده�س  التى  الغريبة  الفنون  ويظهرون  بالرماح  ويتبارون  متخا�صمين  كفريقين 
ا اأن الغورى ق�صد �صوق الرماحة اأمام قا�صد ابن  يتعجبون من ذلك غاية التعجب)110(. ويذكر ابن اإيا�س اأي�صً
عثمان اأو قا�صد ال�صوفى عمدا )حتى يريه فرو�صية ع�صكر م�صر فكان ذلك عين ال�صواب(. وكان الغورى 
يخلع على الر�صل الخلع ال�صنية ويهديهم الهدايا الغالية، وكان يح�صر الحتفالت الجم الغفير من النا�س. 
فعل الغورى ذلك بالميدان مع ر�صل ال�صاه اإ�صماعيل ال�صفوى فى يوم 27 �صعبان 913هـ، وفى يوم 28 ربيع 
الأول �صنة 917هـ، ويوم 19 ربيع الآخر �صنة 917هـ، ويوم 27 ربيع الآخر �صنة 918هـ)111(. وفعل ذلك 
ا مع ر�صل العثمانيين فى جمادى الآخر �صنة 908هـ، ويوم 9 جمادى الأولى �صنة915هـ، ويوم 25  اأي�صً
ا اآنذاك ملك الكرج)113(  ربيع الأول �صنة 920هـ، ويوم 6 رجب �صنة 920هـ )112(. ومن �صيوف م�صر اأي�صً

الذى ا�صت�صافه ال�صلطان بالميدان، وكان ذلك يوم 26 ربيع الآخر �صنة 918هـ)114(.

ق�صور الحمراء )�صكل 86، 87، لوحة 111(

غرناطة  ت�صهد  بداأت  الذهبى،  ع�صرها  بداية  ت�صهد  الدين  �صلح  قلعة  فيه  كانت  الذى  الوقت  فى 
يتميز بح�صانته، وهى فى  منيع  يقام فى موقع  الذى  الح�صن  تتخذ �صكل  ت�صييد مدينة ملكية  بالأندل�س 
ذلك ت�صبه اإلى حد كبير قلعة �صلح الدين، وقلعة حلب فى ال�صام )لوحة 100، 101(، هذا الطراز من 
المدن المح�صنة اأ�صبح الطابع المميز لمقار الحكم فى العديد من مدن العالم الإ�صلمى ابتداًء من القرن 

4هـ/ 10م)115(.
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 ،87  ،86 )�صكل  الحمراء  كانت 
الأحمر  بنى  حكم  مقر   )111 لوحة 
اآخر حكام الم�صلمين لغرناطة، ويرجع 
بن  يو�صف  بن  محمد  اإلى  تاأ�صي�صها 
 1238  / 671هـ   –  635( ن�صر)116(، 
الف�صل  اإليه  يرجع  الذى  1272م(   –
ولم  ال�صلطنة،  هذه  اأ�صا�س  و�صع  فى 
بعد  الإ�صلم  مدن  من  تبقى  ما  �صعث 
ال�صترداد  لحركة  ال�صاربة  الموجه 
الموحدين  دولة  انهيار  واكبت  التى 
دولة  بكيان  واأطاحت  الأندل�س،  فى 
قواعده  معظم  �صم  بعد  الإ�صلم 
فى  الم�صيحية  الممالك  اإلى  الرئي�صية 
غرناطة  قامت  ما  ف�صرعان  اإ�صبانيا، 
وتاألقت  ال�صترداد.  لحركة  بالت�صدى 
على  لزاًما  وكان  م�صاحتها،  �صغر  رغم 
�صلطنته  مقر  يختار  اأن  ن�صر  بن  محمد 

فى موقع ا�صتراتيجى منيع، ووقع 
يقع  ح�صين  معقل  على  اختياره 
بال�صبيكة  المعروفة  القمة  فوق 
واأخذ فى تعميره وترميم اأ�صواره 
بها  تحيط  ح�صينة  ق�صبة  واإقامة 
المتنزهات، وكانت هذه الق�صبة 
الأولى  النواة   )112 )لوحة 
بالحمراء  المعروفة  للق�صور 

والتى ترجع اإلى �صلطين بنى ن�صر)117(.

�صكل )86( ق�صور احلمراء  م�صقط اأفقي

�صكل )87( ق�صور احلمراء  جم�صم

والمجموعة الحالية لق�صور الحمراء )�صكل 86، لوحة 111( يرجع الف�صل فى اإن�صائها اإلى بع�س �صلطين 
بنى ن�صر اأ�صاف كل منهم ق�صًرا اأو بنى مجل�ًصا داخل برج من الأبراج تتقدمه بركة �صناعية اأو زود اأحد الق�صور 

وي�صف  نافورة،  تتو�صطه  ب�صحن 
ال�صلطين  مدينة  الخطيب  ابن 
التى ت�صتمل على ق�صور الحمراء 
المطله على مدينة غرناطة بقوله: 
"مدينة الحمراء دار الملك مطلة 
على معمورها فى �صمت القبلة، 
ال�صرفات  منها  عليه  ت�صرف 
ال�صامية  والأبراج  البي�س، 

والمعاقل المنيعة والق�صور الرفيعة، تغ�صى العيون وتبهر العقول وتنحدر من ف�صول مياهها واأفيا�س حوائرها 
وبركها فى �صفحه جداول ت�صمع على البعد اأهزاجها، ويحف ب�صور المدينة الب�صاتين العري�صة الم�صتخلفة، 
والأدواح الملتفة في�صير من ذلك خلف �صياج تلوح نجوم ال�صرفات البي�س اأثناء خ�صرائه فل تعرى جهة من 

جهاته عن الجنات والكروم والب�صاتين")118(. 

على  الخطيب  ابن  و�صف  وينطبق 
المحيطة  والب�صاتين  والأبراج  الأ�صوار 
التعديلت  من  الرغم  على  بالحمراء، 
�صقوطها  بعد  لها  تعر�صت  التى  العديدة 
الكاثوليكيين،  الملكين  اأيدي  فى 
الق�صور  زالت  فما  ذلك  من  وبالرغم 
�صلطين  اأيام  على  الأ�صلي  بتخطيطها 

بنى ن�صر )119(
لوحة )112( ق�صور احلمراء - الق�صبة

لوحة )111( ق�صور  احلمراء
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با� محمد بن يو�صف بن  الغالب  ال�صلطان  اإن�صاء  بالحمراء كانت من  اأقيمت  التى  بنى ن�صر  اأقدم ق�صور 
تتابعت  ثم  بال�صبيكة  المعروفة  القمة  فوق  والق�صور  والق�صبة  للأ�صوار  الأولى  النواة  و�صع  الذى  ن�صر، 

الزيادات فى الق�صور والمجال�س والقاعات على يدى عدد من �صلطين بنى ن�صر. 

وتنق�صم مجموعه الأبنية الموؤلفة لق�صور الحمراء 
اإلى  وتن�صب  الأولى  المجموعة  مجموعتين،  اإلى 
ال�صلطان يو�صف الأول 733-755هـ/1333-1354م، 
والحمامات   )113 )لوحة  ال�صريعة  باب  وت�صمل 
البرطل  وم�صلى  الأ�صيرة  برج  وكذلك  ال�صلطانية 
وبرج اأبى الحجاج وقاعة ال�صفراء. والمجموعة الثانية 
اإلى ال�صلطان محمد الخام�س الغنى با�)120(،  وتن�صب 
 ،88 )�صكل  ال�صباع  اأو  الأ�صود  بهو  مجموعة  وت�صم 
وبنى  الأختين  قاعتى  ي�صم  الذى   )115  ،114 لوحة 
وقاعة  الملوك  قاعة  اإلى  بالإ�صافة  المتقابلتين.  �صراج 
�صكل  تتخذ  التى  النافورة  اإلى  بالإ�صافة  المقرب�صات 
ق�صعة م�صتديرة يحملها اثنى ع�صر اأ�صًدا تمج المياه من 

لوحة )113( ق�صور احلمراء  باب ال�صريعةاأفواهها، ومن اأبواب الحمراء باب النبيذ.

�صكل )88( ق�صور احلمراء  بهو ال�صباع

 اأما المجموعات الأخرى من الق�صور فترجع اإلى عدد من �صلطين بنى ن�صر، �صاهم كل منهم بالإ�صافة 
الثالث  محمد  ال�صلطان  اإلى   )116 )لوحة  البرطل  ق�صر  فيرجع  الحمراء  ق�صور  فى  والتعديل  والتجديد 
)121(701-708هـ/1302–1308م، وكذلك م�صجد الحمراء. ويرجع الف�صل فى اإن�صاء ق�صر جنة العريف 

برج  اأو  اإ�صماعيل)122( 713-725هـ/ 1313-1324م ويرجع ق�صر  الوليد  اأبو  ال�صلطان  اإلى  )لوحة 117( 
الأميرات اإلى ال�صلطان محمد ال�صابع، كما اأ�صهم �صلطين اآخرون فى الزيادة والتجديد فى ق�صور الحمراء 
ببع�س الإ�صافات فى اأبهاء الق�صور وب�صاتينها �صواء بالبنيان اأو الزخرفة مما ي�صعب اأحياًنا تحديد وتمييز 

اأعمال كل منهم عن الآخر)123(.

لوحة )115( ق�صور احلمراء  بهو ال�صباع

لوحة )114( ق�صور احلمراء بهو ال�صباع
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لوحة )117( ق�صور احلمراء  جنة العريف

لوحة )116( ق�صور احلمراء  ق�صر الربطل

ولوحظ اأن معظم م�صميات القاعات والأبهاء والأبراج، ترجع فى معظم الأحيان اإلى ع�صور حديثة، 
واأغلبها من و�صع الإ�صبان وترتبط فى كثير من الأحيان بالروايات والق�ص�س الأ�صطورية، وكثيًرا ما يطلق 
ا قاعة قمار�س اأو  على القاعة الواحدة عدة م�صميات، فقاعة ال�صفراء ت�صمى قاعة العر�س، ويطلق عليها اأي�صً

ق�صر الريحان )لوحة 118()124(. 

اكت�صبت ق�صور الحمراء رمزية خا�صة لدى الم�صلمين والإ�صبان، ويعود ذلك لكونها �صاهًدا �صيا�صّيا 
على نهاية وجود الم�صلمين بالأندل�س، و�صيطرة الإ�صبان ب�صورة نهائية على الأندل�س، كان ذلك عندما 

وانح�صرت  غرناطة  مملكة  اأحوال  ا�صطربت 
ف�صربت  عا�صمتها،  اأ�صوار  داخل  حدودها 
فى  محكًما  ح�صاًرا  عليها  الم�صيحية  الجيو�س 
1491م.  �صنة  اأبريل  896هـ/  الآخرة  جمادى 
ا�صتعاًل،  الفتنة  نار  زادت  الح�صار  ا�صتد  وكلما 
الغرناطيين  قلوب  اإلى  طريقه  الياأ�س  ووجد 
اأبو  ال�صلطان  تاآمر  ثم  والغلء،  للجوع  نتيجة 
عبدا� محمد بن على بنف�صه على ت�صليم المدينة 
معينة  �صروط  مقابل  فى  الح�صينة،  وقلعتها 
اإطلق  واأموالهم ومتاعهم،  ال�صكان  تاأمين  اأهمها: 
ترك  الم�صلمين،  غرناطة  اأهل  من  الأ�صرى  جميع 
الحرية للم�صلمين لمزاولة �صعائرهم الدينية، عدم 
المغرب،  اإلى  العبور  فى  رغبوا  اإذا  لهم  التعر�س 

اإلى غير ذلك من ال�صروط. 

اأر�صلت هذه ال�صروط اإلى ملك ق�صتاله فوافق عليها وطلب تقديم خم�صمائة من كبار رجال الم�صلمين 
مقاومة  داخله دون  اإلى  وت�صللت  الحمراء  ق�صر  اإلى  م�صيحية  قوة  فتقدمت  اإلى طلبه.  فاأجيب  كرهائن، 
فتلقى ال�صلطان اأبو عبدا� قائدها فى برج قمار�س و�صلمه مفتاح ح�صن الحمراء فقط دون مفتاح المدينة، 
فعاد القائد اإلى مع�صكر �صيده الذى كان يبعد قرابة اثنى ع�صر كيلومتًرا عن اأ�صوار غرناطة و�صحبه والملكة 
اإيزابيل اإلى الحمراء فدخلها فرناندو واإيزابيل مع جيو�صهما فى2 ربيع الأول �صنة 897هـ/2 يناير1492م، 

لوحة )118( ق�صور احلمراء  بهو الريحان وبرج قمار�س
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ورفع ال�صليب على برج الحرا�صة، لكى ي�صاهده اأهل غرناطة، وليكون رمًزا ل�صتلم مقر الحكم)125(.

الدولى  المعمارى  والفن  الإ�صلمى  العمارة  فن  من  الحمراء  ق�صور  موقع  حول  المطروح  وال�صوؤال 
مقارنة بالأوابد المعمارية ال�صهيرة، كالأهرام وتاج محل )لوحة 48، 49(.. اإلخ ؟. 

تمثل ق�صور الحمراء )�صكل 86، 87، لوحة 119( اآخر ما تبقى من الأندل�س، معمارّيا وفنًيا، فهل 
يمكن اأن نعدها اأعلى ما و�صل اإليه الفن المعمارى والفنون الزخرفية بالأندل�س، هذا ما فيه �صك، اإذ اإنها 
بما  مقارنة  اإعجاز،  اأو  اأو �صخامة  اأو عظمة  اأبهة  للحديث عن  وبالتالى ل مجال  بنيت فى ع�صر �صعف، 
المعمارى  محيطها  من  الكثير  فقدت  اأنها  خا�صة  الحمراء،  على  ال�صابقة  الع�صور  فى  الأندل�س  فى  كان 
لدولة  رمًزا  تكن  ولم  كامًل،  وفراغيًا  ت�صكيليًا  تخطيطًا  فيها  نتلم�س  اأن  ن�صتطيع  ل  وبالتالى  والعمرانى، 
كبرى ذات �صيادة كدولة المماليك فى م�صر والعثمانيين فى تركيا، ول هى بالتالى رمزا لعزة اأو منعة، 
ينبغى  بالرفاهية فى زخرفها، وهنا  اليوم دقيقة ورقيقة �صغيرة و�صعيفة. تمتاز  الحمراء كما تقوم  ق�صور 
الت�صاوؤل هل دخلت ق�صور الحمراء الخانة الرمزية ب�صبب من التعار�س الظاهر بين رفاهيتها ودعتها ودقة 
رمًزا  اأ�صحت  اأخرى ؟ هل  الم�صيحية من حولها من جهة  ال�صتعادة  وا�صتعار حروب  �صنعتها من جهة 
لل�صتكانة وال�صتهانة واللهو وال�صتهتار اللذيذ والم�صترخى فى وجه قوى عا�صفة ل و�صيلة لها لمقاومتها 

اأو حتى للتفكير بتجاوزها �صوى باللتهاء عنها والنغما�س فى متعه ح�صية ونرج�صية؟)126( ومن منظور 

لوحة )119( ق�صور احلمراء

اآخر، هل نظر م�صت�صرقو القرن التا�صع ع�صر اإلى هذه الق�صور على اأنها الموئل الأخير لل�صحر ال�صرقى 
الغام�س والمثير فى اأق�صى الغرب من الغرب ؟!. 

بحريمها  الإ�صلمية  الق�صور  لبناة  ن�صبوه  الذى  للغرائز  والمدغدغ  الحقيقى  التج�صيد  فيها  راأوا  هل 
المحرم وطقو�صها الم�صتهاة ؟ هل كان لهذه اأن تخلد فى الأدب والفن العالميين لو اأنها كانت قائمة فى 

القاهرة اأو مراك�س اأو بخارى مثًل ؟. 

تلك اأ�صئلة �صغلت العديد من المفكرين والموؤرخين والأدباء ابتداء من الثلثينيات من القرن التا�صع 
ع�صر، ولكن الغالبية العظمى ممن عالجوها كانوا من ال�صعراء والروائيين والفنانيين الرومانتيكيين حول 
اإلى ملعب لخيالهم وح�صا�صياتهم. ورغباتهم المعلنة منها  ق�صور الحمراء و�صاكنيها، حولوها من خلله 

والمرجوة. فالتحليق مع الخيال والتاريخ المرتبط بالمكان قدموا لنا الكثير. 

اجتذبت الحمراء )لوحة 120، 121، 122، 123( بروائعها الروائى الأمريكى ال�صهير وا�صنطن اأرفنج 
ليم�صى فيها عدة ليال ي�صتلهم منها مادة لق�ص�صه ورواياته، ومنذ ذلك الحين انتجعها الفنانون والأدباء ومن 

هوؤلء العباقرة المو�صيقى الإ�صبانى ال�صهير مانويل دى فايا، وال�صاعر الأديب فردريك جار�صيا لوركا. 

لوحة )120( ق�صور احلمراء - زخارف
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لوحة )121( ق�صور احلمراء - عقود

لوحة )123( ق�صور احلمراء - قباب

لوحة )122( ق�صور احلمراء - قباب

من  جمهور  1953م  �صنة  فى  اأقبل  فاإليها  الحمراء  ق�صور  مع  المنطلق  هذا  من  اإ�صبانيا  وت�صالحت 
بعد  قرارهم  واأ�صدروا  منهم  لعمائر  قومّيا  طراًزا  منها  ي�صتلهمون  والعمارة  الفن  تاريخ  فى  المتخ�ص�صين 
يتاأملون عنا�صرها الزخرفية، وي�صتنبطون من قيمها الجمالية  الق�صور وقاعتها  اأبهاء  اأيام ق�صوها فى  ثلثة 

والمعمارية الوفيرة مواد لهذا الطراز)127(. 

عا�صت اإذن ق�صور الحمراء ب�صبب روعة ت�صميمها المعمارى ودقة تنا�صب وتناغم عنا�صرها الت�صكيلية 
والزخرفية والنباتية والمائية، اأى اأن هذه الق�صور ا�صتمرت بعد ذهاب �صاكنيها لأنها فعًل من دون اأى اعتماد 
على عنا�صر ال�صخامة والعظمة والبذخ، ل تحتوى اأى معادن اأو اأحجار ثمينة اأو �صبه ثمينة كمثيلتها فى 
ق�صور الملوك، متاألقة ومكتملة معمارّيا بدقتها واأناقتها وهيافة زخارفها المنمنمة التى تغطى كل �صطوحها 
الداخلية وتناغمها الرائع مع محيطها الطبيعى بل وتداخلها معه عبر نوافيرها وحدائقها ومطلتها وعيونها 

التى ما اأنفكت تغذى قريحة الإن�صان. 

بالتحليق،  الرغبة  فيه  ويثير  الح�س  �صغاف  يم�س  الذى  جمالها  من  ب�صبب  تحيا  الق�صور  هذه  اإن 
بالتخيل، بالإبداع، وبالمبالغة ربما. هذا الجمال المعمارى هو ملهم كل المن�صدين لو�صف ق�صور الحمراء 
اأو لمقاربة تاريخها اأو بالأحرى لإعادة �صياغته نثًرا و�صعًرا و�صوره وت�صميًما بما يتلءم مع تاأثير هذه الروعة 

المعمارية على م�صاهديها ومتذوقيها)128(. 

ا ال�صبب فى انخلع الحمراء عن تاريخها الفعلى واكت�صابها لتاريخ  وهذا الجمال المعمارى هو اأي�صً
متاألق، متوهج وخيالى اأ�صطورى. 

اأول  الحمراء فى  للمحافظة على  الكاثوليك  اإ�صبانيا  الذى دعا ملوك  ال�صبب  قطًعا  الجمال هو  وهذا 
اأبى عبدا� الم�صت�صلم والمنفى عام 1492م. ولم يرغبا  الأمر حتى بعدما دخل فرناندو واإيزابيل ق�صور 
لم يزيلها على  فاإنهما  الظهور بمظهره،  الأقل  اأو على  التق�صف  فى �صكناها لأنها تخالف مفاهيمهم فى 
الرغم من العداوة التى �صعرا بها تجاه اأ�صيادها ال�صابقين وحتى عندما اأراد كارلو�س الخام�س فى بداية القرن 
ال�صاد�س ع�صر اأن يوؤكد على انتمائه لأوروبا ع�صر النه�صة واأقام ق�صره المتعجرف بقوة فى قلب الحمراء، 
التى  الأجزاء  الأحمر، عدا تلك  بنى  الق�صوة لإزالة جميع ق�صور  اأو  الكبرياء  نف�صه كل  لم يجد فى  فاإنه 
اعتر�صت ق�صره اأو التى حفظت ذكرى حية لملوك غرناطة الم�صلمين كرو�صتهم التى احتوت قبور بنى 

الأحمر كلها مثل)129(. 
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عن  الإ�صلم  انح�صار  على  عيان  �صاهد  وجودها  للأندل�س  موؤلمة  ذكرى  الحمراء  ق�صور  بقيت 
�صيرة  فى  باقية  فظلت  كتاباتهم  فى  اأحداث  من  به  ارتبطت  ما  مع  الموؤرخون  ذكرها  ولطالما  الأندل�س، 
اإلى المغرب. ولما  اإلى ال�صمال الأفريقى من م�صر  التاريخ، بل تناقل و�صفها الأندل�صيون الذين هاجروا 
الق�صور، حيث حفلت جدرانها بق�صائد لأعظم  العربى هذه  ال�صعر  العرب، فقد خلد  ال�صعر ديوان  كان 
�صعراء الأندل�س، التى قيلت فى و�صف حدائق ومتنزهات ومبانى الحمراء، مما زاد فى قيمة هذا ال�صعر 
اأن بع�س ق�صائدهم  ال�صعراء  ا من دواوين هوؤلء  الم�صادر الأدبية والتاريخية واأي�صً وخلوده، وي�صتفاد من 
ن�صدق  يجعلنا  مما  والنافورات،  الجدران  على  لتنق�س  الزخرفى  الغر�س  لهذا  ونظمت  ا  خ�صي�صً اأعدت 
القول باأن الحمراء ت�صجل لنا اأفخم واأعظم طبعة لديوان ال�صعر العربى على مر الع�صور، فلم ي�صبق اأن �صدر 
من  والنباتية  الهند�صية  الت�صكيلت  باأروع  ومزخرًفا  والحجر  الج�س  على  ومطبوًعا  مذهًبا  لل�صعر  ديوان 

فنون الزخرفة الإ�صلمية. 

ويعود هذا اإلى اأن معظم من تولى الوزارة من �صلطين بنى ن�صر فى غرناطة كانوا من فحول ال�صعراء، 
حفلت  وو�صف  والأمراء،  ال�صلطين  مدح  حول  عادة  تدور  لأ�صعارهم  الرئي�صية  المو�صوعات  وكانت 
البلط والحتفالت بالأعياد الدينية الكبرى اأو عودة الجي�س منت�صًرا اأو حفلت الزواج اأو اأ�صعار و�صفية 
ال�صعراء الذين دّونت  لغرناطة وحدائق وق�صور وبرك ونوافير ق�صور الحمراء ومعالمها المختلفة واأ�صهر 
اأ�صعارهم على جدران الحمراء ل�صان الدين بن الخطيب وابن الجياب)130( وابن زمرك)131(، رددت اأ�صعار 
الحمراء  ب�صياع  الم�صلمين  تذكر  التى  الذاكرة  بمثابة  وكانت  الإ�صلمى  العالم  اأنحاء  �صتى  فى  هوؤلء 

والأندل�س، وهو ما �صعد من رمزية الحمراء وق�صورها.

طوبقو �صراي )�صكل 89، 90، لوحة 124، 125، 126(

يقوم  الفاتح  محمد  العثمانى  ال�صلطان  كان  الإ�صبان،  يد  فى  الحمراء  فيه  �صقطت  الذى  الوقت  فى 
العثمانية  العا�صمة  اأوروبا، وكر�س هذا نقل  اإ�صلمية فى �صرق  الق�صطنطنية، موؤ�ص�ًصا بذلك دولة  بفتح 
من برو�صه اإلى الق�صطنطنية، وهو ما يعطى العديد من المدلولت، منها اأن الدولة تتجه با�صتراتيجيتها 
المب�صر  المدينة  اأوروبا، ف�صًل عن تحقيق الحلم الإ�صلمى فى فتح هذه  التو�صع فى  الم�صتقبلية نحو 

بفتحها من قبل الر�صول �، والتى طالما ف�صلت الجيو�س الإ�صلمية فى فتحها)132(. 

�صيد محمد الفاتح ق�صًرا فى و�صط المدينة ليكون مقّرا للحكم، اأحيط هذا الق�صر ب�صور كبير، و�صمى 
الق�صر العتيق اأو القديم )�صراى عتيق(، وي�صغل موقعه الآن جامعة ا�صتانبول)133(. وبعد حوالى اثنتى 

ع�صرة �صنة من الفتح قرر محمد الفاتح، بناء مقر حكم جديد اإذ يبدو اأن المقر القديم لم يكن منا�صًبا اأو 
كافًيا لمتطلبات الحكم. 

اختار ال�صلطان الل�صان الذى 
القرن  بين  البحر  نحو  يخرج 
موقع  مرمره،  وبحر  الذهبى 
بداأت  البيزنطى،  الأكروبول 
اأعمال البناء فى ال�صراى الجديد 
وانتهت  870هـ/1465م،  �صنة 
883هـ/1478م)134(،  �صنة  فى 
الع�صور  فى  مبانيه  وتكاملت 
ي�صغل  وهو   ،)90 )�صكل  التالية 

م�صاحه قدرها 6990 متر مربع، وتحيط 
يتخللها  يبلغ طولها 1400م،  اأ�صوار  به 
الأ�صوار  هذه  على  ويطلق  برًجا.   28

"الأ�صوار ال�صلطانية")135(.

لوحة )124( ق�صر طوبقو�صراي 
منظر من اجلو

�صكل )89( ق�صر طوبقو�صراي جم�صم
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�صكل )90( ق�صر طوبقو�صراي

لوحة )125( ق�صر طوبقو�صراي

لوحة )126( ق�صر طوبقو�صراي

با�صم  يعرف  والذى  للق�صر،  البحرى  الباب  با�صم  والترك  العرب  لدى  الجديد  ال�صلطنة  مقر  عرف 
 Seraglio طوب قابى اأى باب المدفع، وعرف فى ال�صطلح الأوروبى با�صم �صراى بورنو اأو نقطة �صراجليو
points)136(. ظلت هذه ال�صراى مقر �صلطين بنى عثمان حتى القرن التا�صع ع�صر، ثم انتقلوا اإلى ق�صر 

دولما بهجه )لوحة 127، 128(، ومنذ ذلك الحين ن�صاأ اللتبا�س الخا�س بت�صميته ق�صر طوب قابى، 

احترقت اأجزاء من الق�صر فى الأعوام 1547و1665 و1862م، وا�صتبدلت بالمبانى المحترقة بمباٍن 
جديدة. واإن لم يطراأ على تق�صيم طوب قابى اأى تغيير جدير بالذكر)137(.     

اكت�صب طوب قابى رمزية �صيا�صية دولية تعادل تلك التى نراها اليوم للبيت الأبي�س بوا�صنطن، واإن 
غرار  على  المختلفة،  الدولة  واإدارات  بل  ال�صلطان،  اإقامة  مقر  فقط  تكوينه  فى  ي�صم  ل  قابى  طوب  كان 
اإقامة  ت�صم مقر  مثًل كانت  )لوحة 72(  بالقاهرة  الدين  فقلعة �صلح  الو�صطى،  الع�صور  �صائًعا فى  ما كان 
الدولة ومدى  اإلى طبيعة دور  الدواوين. وهذا يرجع  الجند، وكذلك مختلف  ال�صلطان، وثكنات وطباق 
المجتمع  حياة  داخل  الدولة  دور  كان  الع�صور  هذه  ففى  الدور،  بهذا  المرتبط  الإداري  جهازها  ت�صخم 
محدوًدا، ويرتبط بالأمن العام، واإدارة �صئون الدولة الخارجية والحفاظ على الحدود اإلى غير ذلك)138( فى 
ظل تكافوؤ متواٍز لدور المجتمع بموؤ�ص�صاته المدنية كالأوقاف وطوائف الحرف والموؤ�ص�صة الدينية، لكن 

الدولة المعا�صرة ت�صخم دورها على ح�صاب المجتمع. 

لوحة )128( ق�صر دوملة بهجة
لوحة )127( ق�صر دوملة بهجة
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)لوحة  باب همايون  ال�صلطانى وهو  الرئي�صى  الباب  اأبرزها  اأبواب،  �صبعة  �صور طوبقو�صراى  يتخلل 
ن�صر  بقو�س  يكون  ما  اأ�صبه  وهو   ،)129
�صيده محمد الفاتح، اأجريت به تعديلت 
الآثاريون  ق�صم  لحقة)139(.  ع�صور  فى 
الأول  الباب  اأفنية،  ثلثة  اإلى  قابى  طوب 
الفناء  اإلى  ويوؤدى  ال�صلطانى،  الباب  وهو 
ال�صلطانى  الباب  بين  المح�صور  الأول 
والباب الأو�صط، ويحتوى على مجموعه 
وعنابر  الحر�س،  كم�صاكن  المبانى،  من 
�صك  ودار  الذخائر،  ومخازن  الجند، 

وباب  الأو�صط،  الباب  بين  المح�صور  الثانى  الفناء  اأما  النا�س،  لعامة  مفتوًحا  الق�صم  هذا  كان  العملة. 
ال�صعادة، فقد كان مفتوًحا لأولئك الذين يخدمون فى ال�صراى. كما كانت م�صاحته الوا�صعة ت�صمح باإقامة 
ال�صتعرا�صات الع�صكرية والمنا�صبات الر�صمية. واأهم مبانيه الخزينة، وقاعة مجل�س الديوان، حيث كان 
ي�صمح  مكان  اأق�صى  الديوان  قاعة  وكانت  وال�صيوف.  الزوار،  وكبار  ال�صفراء،  وي�صتقبل  الديوان،  يعقد 
للزائر الأجنبى بتجاوزه، با�صتثناء ال�صفراء الذين كانوا ي�صتقبلون ر�صمّيا. وعبر باب ال�صعادة يقع الأندرون 
اأى الق�صم الداخلى وي�صم، ق�صم الحريم الهمايونى، اأى جناح �صيدات ال�صراى، والو�صيفات والجوارى. 
وخلف باب ال�صعادة حيث يوجد ق�صم الحريم يوجد الفناءان الثالث والرابع. ويتفرع منهما عدد من الأفنية 

الجانبية. ي�صكل ذلك متاهة معقده من الأروقة وال�صللم والأفنية تجمع اأكثر من 200 غرفه)140(. 

اإن ما ي�صترعى النتباه فى طوب قابى �صيئان رئي�صيان الأول هو الديوان الذى تدار منه اأمور الدولة، 
والثانى الحرملك حيث التقاليد المتوارثة والقيم الح�صارية التى تمثلها الدولة. 

الديوان

تمثل اإدارة دولة كالدولة العثمانية م�صاألة معقده قام بها الديوان، الذى كان مبناه يتكون من عدد من 
القاعات ال�صغيرة، يتو�صطها قاعة كبيرة فخمة. يجتمع فيها الديوان، وكانت �صلطة اتخاذ القرار فى الفترة 

الأولى من تاريخ الدولة العثمانية تتمثل فى الديوان الهمايونى فى العا�صمة وفى الديوان فى الوليات. 

لوحة )129( ق�صر طوبقو�صراي  باب همايون

كما كان الحال فى م�صر، حيث �صكل العثمانيون فيها ديواًنا يجتمع برئا�صة الوالى بالقلعة مقر الحكم فى 
القاهرة. 

والديوان الهمايونى )Divun imeperiel( ا�صم اأطلق على الديوان الذى يجتمع برئا�صة ال�صلطان 
لينظر فى اأمور الدولة ذات الأهمية الأولى، وهو امتداد ح�صارى لهذه الموؤ�ص�صة منذ عهد ال�صلجقة ثم 
الإيلخانيين وهو يمثل الديوان العالى عند ال�صلجقة والديوان الكبير عند الإيلخانيين والديوان ال�صلطانى 

ودار العدل عند نور الدين زنكى والمماليك)141(.  

كانت مهمة الديوان الهمايونى درا�صة اأمور الدولة ال�صيا�صية والإدارية والع�صكرية والعرفية وال�صرعية 
والعدلية والمالية، كما كانت مهمته النظر فى ال�صكاوى والق�صايا، ويتخذ فيها القرار. كان الديوان مفتوًحا 
لكل من يتمتع بحماية الدولة العثمانية مهما كان دينه اأو ملته ومهما كان عرقه اأو مكان موطنه فى الدولة. 
لمن  اأو  للظلم  يتعر�س  اأو  عليه  وقع  بظلم  يح�س  من  وكل  امراآة  اأو  رجل  لكل  مفتوًحا  الديوان  كان  كما 
�صدر حكم من الق�صاة المحليين �صده ويرى خطاأ هذا الحكم اأو لمن ي�صكو الولة المحليين اأو الجنود اأو 

ال�صباط اأو لمن وقع عليه ظلم من القائمين على الأوقاف.

ويت�صكل الديوان الهمايونى من اأع�صاء دائمين هم ال�صلطان وال�صدر الأعظم اأو الوزير الأعظم وقا�صيا 
اأو الطغرائ( والدفتردار)142( وفى الطور الأول للدولة العثمانية كان  الع�صكر والن�صانجى )وهو التوقيعى 
ال�صلطان يتراأ�س مجل�س الديوان. ولكن منذ عهد محمد الفاتح تخلى ال�صلطين عن هذا تاركين رئا�صة 

الديوان لل�صدر الأعظم، وكان ال�صلطين يراقبون ما يجرى فى الديوان من وراء �صتارة اأو حاجز)143(. 

�صفير   )otlaviano bon( اأوتافيانوبون  ل�صان  الديوان على  لما يحدث فى  و�صلنا و�صف متكامل 
البندقية فى ا�صتانبول من 1606 اإلى 1609م. حيث يذكر ما يلى: 

ال�صبت والأحد والثنين والثلثاء ويجتمع فى تلك الأيام رئي�س  اأربعة فى الأ�صبوع:  الديوان  "اأيام 
البا�صوات،  الدفتردار. ون�صانجى، وكتاب جميع  الوزراء والوزراء الآخرون، وكل من قا�صى ع�صكر.. 
اأو النا�صخين، الذين يكونون حا�صرين على  وال�صخ�صيات الكبرى الأخرى، وعدد كبير من المحررين 
باب الديوان دائما، وجاوو�س با�صى، الذى يحمل فى يده ع�صا ف�صية دائما حال وجودة فى "�صيراجليو" 
اأى طوبقو�صراى، وعدد من الجاوو�صيه الآخرون للخدمة، بحيث يكونون م�صتعدين عند اأمر الوزير لحمل 

اأية اأوامر ير�صلها الوزير، اإلى اأى مكان اأو اأى �صخ�س، لأن اأولئك الذين يحملون الر�صائل اإلى ال�صفارات 
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هوؤلء  جميع  يكون  اأن  … ويجب  الديوان  اأمام  ح�صورهم  يطلب  من  ل�صتدعاء  العادية  والر�صائل 
الموظفين الآنفى الذكر من الأعلى اإلى الأدنى حا�صرين فى الديوان عند طلوع ال�صم�س.

وبعد اأن ي�صل الوزير، يجل�س فى �صدر الديوان مع الآخرين، ووجوههم نحو الباب، على دكة مل�صقة 
للجدار، وكل واحد من الح�صور، فى مو�صعه ح�صب مرتبته يجل�س من يمين الوزير الأعظم. ومن جانبه 
الأي�صر على نف�س الدكة يجل�س قا�صيا ع�صكر، وفى الجانب الأيمن من جانب الباب يجل�س الدفتردارون 
وفى مواجهتهم يجل�س النا�صنجى، واأتباعه من الموظفين، اأما رئي�س الكتاب، فيقف بجانب الوزير معظم 
الوقت، لأنه ياأخذ منه التوجيهات فى كثير من الوقائع. ويقف فى و�صط القاعة جميع اأولئك الذين تدعوهم 

الحاجة المثول بين يدى هذا المجل�س ويبحث ال�صدر الأعظم مظالم ال�صاكين فى هذا المجل�س. 

وبعد اأن ينتهى الغداء، يق�صى الوزير الأعظم بع�س الوقت فى البحث فى ال�صئون العامة، ويت�صاور مع 
البا�صوات الآخرين، واأخيًرا يقرر ويبت فى جميع الق�صايا بنف�صه، وي�صتعد للمثول اأمام ال�صلطان، وكان 
اأن يكون هذا المثول فى يومين من الأ�صبوع. الأحد والثلثاء، وذلك لإعطاء تقرير لجللته عن  المتبع 

ا اأمامه كبار الموظفين …… اإلخ. جميع الم�صائل التى اتخذ القرار فيها، ويمثل اأي�صً

وكان اأ�صلف ال�صلطان يحبون دائًما اأن يح�صروا هذا المجل�س، ولكن هذا الرجل)144(، ياأتى اأحياًنا 
ال�صدر  راأ�س  على  وبالتحديد  الديوان،  على  تطل  �صغيرة  نافذة  اإلى  العلوى  الطابق  فى  طريق  من  �صًرا 
الأعظم، ويجل�س هناك خلف �صتاره حتى ل يراه اأحد. وذلك لكى ي�صمع وي�صاهد ما يدور فى الديوان. 
وخا�صة فى مثل تلك الأوقات التى يوؤذن فيها ل�صفير من قبل ملك كبير بالمثول فى الق�صور، ليراه ياأكل 
ويناق�س مع البا�صوات. وكان قدومه هذا اإلى النافذة يجعل ال�صدر الأعظم يقوم باإدارة �صئون الدولة بكل 

عناية ونزاهة عندما يجل�س فى الديوان")145(.

العثمانى، لم يكن لل�صدر الأعظم مقر ر�صمى بل كان ي�صتاأجر منزًل كبيًرا بجوار  فى بداية الع�صر 
الق�صر ال�صلطانى، حيث كان يدير فيه بع�س �صئون الدولة وي�صتقبل بع�س الزوار، وعرف ق�صم ال�صتقبال 
من هذا المنزل با�صم "با�صا فبو�صى" اأى باب البا�صا فى مقابل ا�صتعمال الباب ال�صلطانى لق�صر ال�صلطان. 
فى  فيها  البت  يتم  ولم  تبحث  لم  التى  الم�صائل  فى  للنظر  الظهر  بعد  الوزير مجل�س  منزل  فى  يعقد  كان 
جل�صة الديوان. وكان هذا الجتماع يعقد بعد )اإقندى( اأى �صلة الع�صر، فاأ�صبح هذا المجل�س المعروف 

بـ"اإقندى ديوان" يعقد ب�صفه دائمة خم�س مرات فى الأ�صبوع، وت�صلم تدريجّيا ق�صًما كبيًرا من م�صائل 

فى  الأعظم  الوزير  منزل  اإلى  ال�صلطانى  الديوان  من  ر�صمًيا  الحكومة  مقر  نقل  تم  ال�صلطانى،  الديوان 
1654م، وذلك عندما قدم ال�صلطان محمد الرابع اإلى وزيره المنزل الكبير الذى ا�صتخدم كمقر ر�صمى له 
ولمكتبه، واأطلق ا�صم "با�صا فبو�صى" على هذا المنزل، غير اأن غلبة ا�صتعمال م�صطلح الباب لإبراز مقر 

.)sublime point(146 "الحكم، جعلت مقر الحكومة وال�صدر الأعظم يعرف با�صم "الباب العالى

الحريم

�صكل ق�صم الحريم واحًدا من ثلثة اأق�صام يتكون منها الق�صر، وهى الق�صم الخارجى والداخلى 
والحريم، ويعنى م�صطلح الحريم، الجزء الخا�س من الق�صر الذى يعي�س فيه ال�صلطان مع اأهل بيته 
من الن�صاء، وب�صبب منع الأجانب من دخوله فقد �صكل بالن�صبة للأوروبيين علمة ا�صتفهام كبيرة، 
ن�صجت  ولذا  بالغة)147(،  اأهمية  ذات  عنه  رواياتهم  عدت  نادرة،  قلة  وهم  منهم  �صاهدوه  من  حتى 

الأ�صاطير والروايات حول هذا الق�صم من طوب قابى، خا�صة مع الأ�صوار العالية المحيطة به.

بداخله حدائق وا�صعة  واأعدت  ما يدور خارجه.  تماًما عن كل  الحريم عالًما م�صتقًل  ي�صبح  بذلك 
مزينة بكل اأنواع الزهور ونافورات المياه لنزهة الحريم، ويتكون ق�صم الحريم من عدة اأجنحة، كل جناح 

منها ي�صمى دائرة، ويغلق على الأجنحة كلها باب رئي�صى يتولى حرا�صته من الخارج الآغوات)148(.

من  اأبوابه  كل  اأن  كما  القراآنية،  الآيات  تزينها  ال�صلطان،  نوم  غرف  وكذلك  الحريم  غرف  وكل 
الق�صر  من  الق�صم  ولهذا  واحترًما.  وقاًرا  كله  المكان  على  ي�صفى  مما  القراآنية  الآيات  تعلوها  م�صراعين 
تنظيم دقيق يخ�صع له كل جوارى الحريم بل ا�صتثناء �صواء كن من ن�صاء ال�صلطان اأو من الموظفات اأو من 

الأميرات)149(.

واأهم اأق�ص�م الحريم بطوبقو�صراي:

ترتكز  قبة  ويتو�صطها  16م  القرن  فى  �صنان  المعمار  المق�صورة  هذه  اأن�صاأ  ال�صلطانية:  • المق�صورة 
فى  والروكوكو  الباروك  طراز  على  المق�صورة  هذه  زينت  اأعمدة،  اأربعة  على  محمولة  عقود  اأربعة  على 

القرن 18م واأبرز زخارفها اآية الكر�صى المكتوبة على بلطات القا�صانى.

• بلط ق�صر والدة ال�صلطان: عند اعتلء ال�صلطنة اأحد اأبناء الملكات، كن ينتقلن اإلى هذا البلط 
باحتفال مهيب. يعتبر هذا الق�صر اأهم ق�صم فى دائرة الحرم بعد المق�صورة ال�صلطانية. كما ي�صكل هذا 
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دائرة  نواة  والحمام،  ال�صتعمالت  المتعددة  الأخرى  والغرف  الدعاء  وغرفة  الطعام  بغرفة  البلط 
الحرم)150(. 

وغرف  حمام  على  ويحتوى  وفناء  اأروقة  بثلثة  محاط  البلط  هذا  ال�صلطان:  زوجات  بلط   •
عهد  منذ  ال�صلطين  اأن  المعروف  ومن  ال�صلطان،  زوجات  به  تقيم  وكانت  للموؤنة،  ومخزن  للجوارى 

ال�صلطان �صليم الأول اقت�صروا على الزواج من الجوارى اإل فيما ندر)151(.

الذى  للآغا  مخ�ص�س  الأول  الطابق  طوابق   4 من  الق�صم  هذا  يتاألف  ال�صود:  الآغوات  ق�صم   •
الطابق  اأما  والطعام.  وال�صيافة  والنوم  لل�صتقبال  غرف  وبه  الحرم  �صئون  اإدارة  فى  الآغوات  رئي�س  يلى 
ا للآغوات من الرتبة المتو�صطة، والثالث للخوا�س منهم وكان ي�صكن الطابق الرابع  الثانى فكان مخ�ص�صً
الآغوات الجدد المتدربون. كانت وظيفة الآغوات ال�صود الذين يقطنون هذا الق�صم فتح واإغلق اأبواب 

الحرم �صباًحا وم�صاء والأنتظار اأمام الأبواب ومرافقه العربات. 

الحرم. يوجد  اأق�صام  اأهم  الحرم. وتعتبر �صقته من  اإداريى  البنات هو رئي�س  اآغا  البنات:  اآغا  • �صقة 
على ي�صارها المدخل الرئي�صى الذى يعتبر مفتاح دائرة الحرم. اإذ يتفرع منه ثلثة اأبواب، اأحدهما ينفذ 

اإلى الطريق الذهبى، والتالى اإلى بلط والدة ال�صلطان، والثالث اإلى بلط زوجات ال�صلطان)152(.

• �صراى دولمابهجه: يمثل �صراى دولمابهجه الذى �صيد على ال�صاطئ الأوروبى ل�صتانبول، مرحلة 
توجه  واكبت  التى   )128  ،127 )لوحة  الطراز  الأوروبية  بعمارته  اإذ  العثمانية،  العمارة  تاريخ  من  مهمة 
الدولة العثمانية، نحو الأخذ بالنظم الغربية تنتقل الدولة اإلى طور الأوربة، ومن دولة عظمى يخ�صى منها، 

اإلى كعكة ي�صتعد الآخرون للتهامها، اأطلقوا عليها تلطفا رجل اأوروبا المري�س. 

1843م.  �صنة  وذلك  المجيد،  عبد  لل�صلطان  قديم  عثماني  ق�صر  اأنقا�س  على  الق�صر  هذا  ببناء  اأمر 
"قارابيت بايلن"، وا�صتغرق العمل فيه حتى عام 1856م، وقد  واأ�صرف على بنائه المهند�س المعمارى 
بنى على طراز ع�صر النه�صة الباروكى فى القرن التا�صع ع�صر. ول يخلو الق�صر من بع�س عنا�صر العمارة 

العثمانية. ومنذ ذلك الحين ا�صتخدم الق�صر مقّرا لل�صلطين العثمانيين. 

مدخل  اأهمها  مت�صابهة،  منحوتة   )131  ،130 )لوحة  �صخمة  مداخل  ت�صعة  دولمابهجه  ولق�صر 
ال�صلطان، اأما الزوار فيدخلونه من البوابة ال�صمالية للم�صجد. ما اإن تعبر البوابة حتى تواجه بحديقة تغطيها 

فقد  الحديقة  اأ�صجار  اأما  الأبي�س،  بالزنبق  رائعة ومغطاة  بتماثيل  بركة زينت  تتو�صطها  الأ�صجار والأزهار 
اأح�صرت من الهند قبل 150 عام لإن�صاء حديقة دولمابهجه، كما توجد فى الحديقة تماثيل عديدة لأ�صود 

فى و�صع جال�س اأو متحفز.

قاعة  وهى  ال�صفراء،  قاعة  منها  ال�صيا�صى،  دوره  تك�صف  التى  القاعات  من  مجموعة  الق�صر  ي�صم 
�صخمة وا�صعة عالية، وقد ق�صد ال�صلطان العثمانى ذلك للتاأثير على ال�صفراء الأجانب واإعطائهم النطباع 
الفورى والمذهل حول عظمة وجبروت الدولة العثمانية، فيزرع فى قلوبهم الرعب والحترام قبل البدء 

باجتماعه معهم.

ومن �صالون ال�صفراء نتوجه اإلى ال�صالون الأزرق اأو المكان الذى كانت الن�صاء يم�صين فيه اأوقاتهن 
حيث  ال�صلطان  والدة  ا�صتقبال  غرفة  توجد   )132 )لوحة  الأزرق  ال�صالون  جانب  اإلى  والت�صلية.  للراحة 
المدخنة الأنيقة المذهبة تعلوها مراآة رائعة وثريا مركبة على المراآة. يليها غرفة نوم والدة ال�صلطان وغرفة 

لوحة )130( ق�صر دوملابهجة  الباب ال�صلطاين

لوحة )131( ق�صر دوملابهجة  احد البوابات الرئي�صية
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على  مواظبتهم  من  للتاأكد  خا�صة  زاوية  خلف  من  اأمهم  تراقبهم  حيث  ال�صلطان،  اأولد  ودرا�صة  مطالعة 
الدرو�س دون اأن يروها. اإلى جانب ذلك توجد غرفة جلو�س 

اأ�صاتذة اأولد ال�صلطان. 

قاعة  فهى  �صك  بل  الق�صر  اأق�صام  واأروع  اأجمل  اأما 
العر�س وال�صتقبال )لوحة 133(، فى هذه القاعة كانت تعقد 
وهى  الر�صمية  والحتفالت  لل�صلطان  الهامة  الجتماعات 
تقوم على 26 عموًدا من الرخام، وارتفاع �صقف القاعة 36م، 

وتت�صع لأربعة اآلف �صخ�س)153(.

بين  الحاد  الف�صل  ذلك  دولمابهجه  ق�صر  فى  يوجد  ول 
الق�صر  اأق�صام  وباقى   )136  ،135  ،134 )لوحة  الحريم  ق�صم 

كما فى طوب قابى،  كما اأن الحكومة اأو مجل�س 
انف�صاًل  ال�صلطان  اإقامة  انف�صل عن مقر  الوزراء، 

كلّيا على النمط الغربى. 

فى  مهمة  مرحلة  بهجه  دولما  يبدو  ولذا 
بعيدة  م�صر  تكن  ولم  العثمانية،  الدولة  تاريخ 
عما يجرى فى ا�صتانبول من تطورات، فقد عا�س 
الخديوى اإ�صماعيل فيها فترة)154(، ولذا حين عاد 
مقر  بنقل  متاأثًرا  كان  حكمها،  وتولى  م�صر  اإلى 
ق�صور  فى  راآه  بما  تاأثر  كما  با�صتانبول،  الحكم 

فيينا وفرن�صا خا�صة ق�صر فر�صاى بباري�س.

لوحة )133( ق�صر دوملابهجة - قاعة العر�س

لوحة )134( ق�صر دوملابهجة - ق�صم احلرمي

لوحة )132( ق�صر دوملابهجة  ال�صالون الزرق

لوحة )136( ق�صر دوملابهجة ق�صم احلرمي

لوحة )135( ق�صر دوملابهجة ق�صم احلرمي
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لهذه  تحليًل  تباكرافول�صكى  دورو  قدمت   )56(
الأب�صار  م�صالك  لتحقيق  مقدمتها  فى  الجل�صة 

لبن العمرى، انظر �س10، بيروت1986م.

)57( نا�صر الرباط، دار العدل، �س72.

مراتب  من  حربية  مرتبة  الطبلخانه:  اأمير   )58(
اأرباب ال�صيوف فى م�صر المملوكية، �صاحبها 
و�صمى  الدرجة  فى  األف  مقدم  مائة  اأمير  يلى 
على  الطبول  دق  فى  لأحقيته  طبلخانه  اأمير 
اأبوابه كما يفعل ال�صلطين واأمراء المئين، وهو 
بذلك فى ثانى الرتب المملوكية، ويطلق على 
ا اأمير اأربعين بمعنى اأن يكون  اأمير طبلخانه اأي�صً
فى خدمته اأربعون مملوًكا وقد يزيد هذا العدد 
ال�صلوك،  ثمانين.المقريزى،  اأو  �صبعين  على 
ج1،�س239،حا�صية 1؛ ح�صن البا�صا، الفنون 
الإ�صلمية والوظائف على الآثار العربية، ج1، 
�س231 : 236، دار النه�صة العربية 1965 م.    

)59( اأمير ع�صرة مرتبة حربية يكون فى خدمته 

    ع�صرة مماليك، ويكون �صغار الولة من طبقة 
اأمراء الع�صرات.

)60( نا�صر الرباط، دار العدل، �س75.

)61( نا�صر الرباط، دار العدل، �س 78.

)62( المقريزى، الخطط، ج2، �س 207.

)63( المقريزى، الخطط، ج2، �س 207.

و�صم  واللم  الباء  بفتح  )البلق(  من  الأبلق   )64(
اللون، واأي�صا  ال�صواد والبيا�س فى  القاف وهو 
واأبلق،  )وبلق،  وبيا�س  �صواد  بال�صم  )البلقة( 
واأبلوق :كان فى لونه �صواد وبيا�س فهو اأبلق، 
والأبلق حلية معمارية ا�صتخدمت فى العمائر 
فى الع�صر المملوكى بكثرة تنتج عن ا�صتخدام 
حالة  فى  بهما  وق�صد  اللون  مختلفى  حجرين 
اللونين الأ�صود والأبي�س ب�صفة  الحجر الأبلق 
الحجر  ا�صتخدام  عن  ذلك  وينتج  خا�صة، 
والرخام مثًل. ابن منظور، جمال الدين محمد 
ل�صان  الأفريقى،  الخزرجى  الدين  جلل  بن 
اإعداد  �س259،   الأول،  المجلد  العرب، 
ل�صان  دار  مرع�صلى،  ونديم  خياط،  يو�صف 
العرب، بيروت؛ �صامى عبد الحليم )دكتور(، 
بمن�صاآت  معمارية  حلية  الم�صهر  الحجر 
المماليك فى القاهرة، �س 18 - 19، القاهرة 

1984م.

)65( المقريزى، ال�صلوك، ج2، �س 129؛ ابن 
تغرى بردى، ج9،�س 36 - 37.

عظيم  �صتر  وهو  معرب  فار�صى   : �صاذروان   )66(
ال�صرفة  وعلى  ال�صلطين  �صرادق  على  ي�صدل 
من الق�صر والدار، وال�صاذروان من جدار الكعبة 
خارًجا،  الأ�صا�س  عر�س  من  ترك  الذى  هو 
واأ�صبح عبارة عن مدماك مائل، وي�صمى تاأزيرا 
لأنه كالإزار للبيت 0ورد اللفظ فى الوثائق فى 
الع�صر المملوكى بالدال والذال، واأ�صبح يجمع 
منقو�صة  �صتارة  كونه  حيث  من  المعنيين  بين 
من  ال�صاذروان  فيتكون  للماء،  مائًل  وحاجًزا 
�صدر خ�صب مزخرف وفتحه ي�صب منها الماء 
فى حو�س �صغير تحت ال�صدر ي�صمى قرقل، 
اإلى ال�صل�صبيل وهو  ثم ي�صيل الماء من القرقل 
لوح من الرخام اأو الحجر المنقو�س مركب فى 
و�صع مائل ينحدر من علية الماء اإلى حو�س اأو 
اأ�صفله، وغالًبا ما يخرج  �صحن ي�صمى ط�صتية 
�صل�صال  ت�صمى  �صغيرة  قناة  ال�صحن  هذا  من 
اإلى  اأو  المكان  و�صط  ف�صقية  اإلى  الماء  تو�صل 
وغالًبا  مزخرف.  والجميع  اأخرى  اأحوا�س 
وهو  فقط  ال�صل�صبيل  بال�صاذروان  يق�صد  ما 
وليلى  اأمين  محمد  المائل.  الرخام  من  لوح 
الوثائق  فى  المعمارية  الم�صطلحات  اإبراهيم، 

المملوكية، �س 68 - 69

)67( العمرى، م�صالك الأب�صار، �س 81.

 Nasser، The Citadel Of        )68(
.Cairo ،p110:118

)69( العمرى، م�صدر �صابق �س380؛ المقريزى، 
�صبح  القلق�صندى،  210؛  �س  ج2  الخطط، 

الأع�صى، ج4، �س45.

ابن  ج1،�س390؛  ال�صلوك،  المقريزى،   )70(
اإيا�س، بدائع الزهور، ج1، �س 291.

�س371  ج3،  الأع�صى،  �صبح  القلق�صندى،   )71(
.372 -

)72( ابن �صاهين، زبد ك�صف الممالك، �س 121.

)73( الم�صدر ال�صابق.

الممالك، �س 26  ابن �صاهين، زبدة ك�صف   )74(
.27 -

)75( من هوؤلء القاءون والزنان دارية وهم البوابون 
والجمدارية  ال�صلطانى،  الحريم  عرف  عند 
نعل  لحمل  والب�صمقدارية  ال�صلطان،  لإلبا�س 
ال�صلطان. ابن �صاهين، زبدة ك�صف الممالك، 
الأع�صى،  �صبح  القلق�صندى،  122؛  �س 
طرخان  اإبراهيم  469؛   ،459  ،457 �س  ج5، 

)دكتور(، النظم الإقطاعية، �س 364. 

)76( القلق�صندى، �صبح الأع�صى، ج3، �س370.

�صلح  قلعة  )دكتور(،  زكى  الرحمن  عبد   )77(
الدين، �س 36. 
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دار  �س79.  المماليك،  �صلطين  ع�صر  فى 
النه�صة العربية 1962. 

)85( ابن اإيا�س، بدائع الزهور، ج5، �س 275.

نامة، �س  قانون  )دكتور(،  متولى  فوؤاد  اأحمد   )86(
.23 ،22 ،21

)87( الم�صرى، التاريخ العينى، �س 300. 

)88( الجبرتى، عجائب الآثار، ج1، �س 251. 

�صابق،  مرجع  )دكتور(،  متولى  فوؤاد  اأحمد   )89(
�س22. غير اأن هذا لم ي�صتمر طويل اإذ �صرعان 
اأفراد  التاريخية مبيت بع�س  ما تذكر الم�صادر 
انظر  بالمدينة.  الطوائف  هذه  اأفرد  بع�س  هذه 
على �صبيل المثال، الم�صرى، التاريخ العينى، 

�س272.

)90( جومار، و�صف مدينة القاهرة، �س 154. 

)91( اأحمد متولى، مرجع �صابق، �س 22.

)92( المقريزى، الخطط، ج 2، �س 205. 

)93( قام محمد ال�ص�صتاوى بتحديد اأبعاد الميدانين 
اأن  يذكر  حيث  المملوكى  الع�صر  فى  معا 
طولهما 750 مترا فى المتو�صط وعر�صهما 100 
متر، اأما حدودهما فهى. الحد ال�صرقى من اأول 
�صكة المحجر فباب العزب ف�صور القلعة حتى 
م�صجد الغورى بعرب الي�صار، والحد الجنوبى 

من م�صجد الغورى حتى جامع ال�صيدة عائ�صة 

)78( و�صعت العديد من الموؤلفات فى الخيل 
والفرو�صية منها على �صبيل المثال:

وال�صرب  والطعن  الفرو�صية  مجهول:  موؤلف   
والتبطيلت، مكتبة الفاتح ا�صتانبول مخطوط 

رقم 3509.

ـ موؤلف مجهول: مجموع فى الفرو�صية والجهاد 
وال�صيد والقن�س، مكتبة البلدية بالإ�صكندرية 

مخطوط رقم 1201. 

ـ موؤلف مجهول: كتاب فى معرفة الخيل والجهاد 
اأحمد  مكتبة  الفر�صان،  اآلت  من  يتعلق  وما 

الثالث ا�صتانبول رقم 2066.

)79( ابن اإيا�س، بدائع الزهور، ج1، �س 431. 

)80( الحراقة: نوع من ال�صفن الحربية التى ترمى 
الع�صور  فى  الم�صلمون  ا�صتعملها  بالنيران، 
ال�صفن  )دكتور(  النخيلى  دروي�س  الو�صطى. 
�س32.  المعجم،  حروف  على  الإ�صلمية 

جامعة الإ�صكندرية 1974.

)81( المقريزى، الخطط، ج2، �س 208.

.DORIS، OP. CIT، P 64 )82(

)83( راأفت النبراوى، النقود الإ�صلمية فى م�صر، 
�س 248.

)84( �صعيد عا�صور )دكتور( المجتمع الم�صرى 

)104( المقريزى، الخطط، ج2، �س 229.

ج12،  الزاهرة،  النجوم  بردى،   تغرى  ابن   )105(
�س 8،  12. 

)106( ابن اإيا�س، بدائع الزهور، ج 5، �س 94.

)107( بيبر�س الدودار، التحفة الملوكية، �س56. 

197؛  �س  ج8،  الدرر،  كنز  اأيبك،  ابن   )108(
محمد ال�ص�صتاوى، ميادين القاهرة، �س 23.

)109( ابن اإيا�س،  بدائع الزهور، ج4، �س 268.

)110( الم�صدر ال�صابق، �س 230.

 ،124 �س  ج4،  �صابق،  م�صدر  اإيا�س،  ابن   )111(
ال�ص�صتاوى، مرجع  229، 230، 268؛ محمد 

�صابق، �س 41.

 ،160  ،46 �س  �صابق،  م�صدر  اإيا�س،  ابن   )112(
373، 391 ؛ محمد ال�ص�صتاوى، مرجع �صابق، 

�س 41. 

)113( جمهورية جورجيا حاّليا.

)114( ابن اإيا�س، م�صدر �صابق، �س 268. 

كتاب  فى  بحث  العمارة،  جرابار،  اأولج   )115(
د. ح�صين  ترجمة  الإ�صلم، �س 378،  تراث 
المعرفة.  عالم  �صل�صلة   .8 العدد  موؤن�س. 

الكويت 1978 م.

من  ال�صمالى  والحد  الرفاعى،  جامع  حتى    
جامع الرفاعى اإلى اأول �صكة المحجر. محمد 

ال�ص�صتاوى، مرجع �صابق، �س10.

)94( المقريزى، الخطط، ج2، �س228.

ابن  ؛  �س229  ج2،  الخطط،  المقريزى،   )95(
تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج9، �س179. 

)96( ابن اإيا�س، بدائع الزهور، ج4، �س 56، 60، 
.102

)97( محمد ال�ص�صتاوى، مرجع �صابق، �س 18.

)98( ابن قيم الجوزية، �صم�س الدين اأبو عبد ا� 
محمد الدم�صقى، زاد المعاد فى هدى خير 
العباد، ج 1، �س 425 :430 تحقيق �صعيب 
موؤ�ص�صة  الرنوؤوط،  القادر  وعبد  الرنوؤوط 

الر�صالة، بيروت 1997م. 

)99( المقريزى،  الخطط، ج2، �س229. 

)100( الم�صدر ال�صابق.

)101( ابن قيم الجوزية، م�صدر �صابق، ج 1، �س 
 .425

فى  1949م  عام  المدينة  هذه  على  عثر   )102(
نتائجه  تلق  لم  الكت�صاف  هذا  ولكن  لبنان، 
العرب.  الآثاريين  قبل  من  الكافية  الدرا�صات 
عبد الرحمن زكى )دكتور(، الفن الإ�صلمى، 

�س16، دار المعارف 1984 م.
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اأمير  با�  الغالب  هو  ن�صر:  بن  محمد   )116(
ن�صر  بن  محمد  ا�  عبد  اأبو  ال�صيخ  الم�صلمين 
الن�صرية  الدولة  موؤ�ص�س  الخزرجى،  قي�س  بن 
�صعد  ال�صحابى  اإلى  ن�صر  بنى  ن�صب  وي�صل 
ال�صعراء  تغنى  ما  الأن�صارى، وكثيًرا  بن عبادة 
بهذا الن�صب والعديد من الأبيات ال�صعرية على 
ابن  انظر:  ذلك.  اإلى  ت�صير  الحمراء  جدران 
 ،170 �س  ج4،  خلدون،  ابن  تاريخ  خلدون، 
بيروت 1970؛ ابن الخطيب، ل�صان الدين اأبو 
عبدا� محمد، اأعمال الأعلم فيمن بويع قبل 
الحتلم من ملوك الإ�صلم، �س 330، تحقيق 

ليفى بروفن�صال، الرباط 1934 م. 

الدولة  فى  البدرية  اللمحة  الخطيب،  ابن   )117(
الدين  محب  تحقيق   ،24  ،23 �س  الن�صرية، 
الخطيب، دار الآفاق الجديدة، بيروت. 1980 
الأثرية  الكتابات  )دكتور(،  الجمل  م؛ محمد 
الحمراء،  بق�صور  الأول  يو�صف  من�صاآت  فى 
الآداب،  كلية  ماچ�صتير،  ر�صالة  �س27. 

جامعة الإ�صكندرية 1993 م.

)118( ابن الخطيب اللمحة البدرية، �س 24؛ ابن 
ج1،  غرناطة،  اأخبار  فى  الحاطة  الخطيب، 
ا�  تحقيق دكتور محمد عبد  �س 96 - 97. 

عنان، مكتبة الخانجى، القاهرة 1977م. 

)119( محمد الجمل )دكتور(، مرجع �صابق، �س 
.29

با� محمد  الغنى  الخام�س: هو  )120( محمد 
اأبيه، وكان  بعد  الملك  الأول ولى  بن يو�صف 
للعلم  محّبا  الخير،  اإلى  مائًل  النف�س  عفيف 
والبنيان،  العمران  باأعمال  كلف  والعلماء، 
من  الأولى  المرة  مرتين،  الحكم  تولى  وقد 
ثم  760هـ/1359م.  اإلى  755هـ/1354م 
من  يقرب  ما  الحكم  عن  اأبعدته  فتنة  وقعت 
 762 من  اأخرى  مرة  الحكم  تولى  ثم  �صنة 
انظر:  هـ/1392م.   794 اإلى  هـ/1361م 
ابن   .332 �س   ،7 ج  التاريخ،  خلدون،  ابن 
ابن   .27  ،26 �س  ج2،  الإحاطة،  الخطيب، 

الخطيب، اللمحة البدرية، �س 120. 

ملوك  ثالث  هو  الثالث،  محمد  ال�صلطان   )121(
يكنى  الثانى،  ال�صلطان محمد  وابن  ن�صر  بنى 
اأيام  ت�صلم  بالمخلوع،  ويلقب  ا�  عبد  اأبا 
�صئون  على  فتمر�س  عديدة  م�صئوليات  اأبيه 
اأبيه  خطى  وا�صتاأنف  البلد،  واإدارة  الحكم 
الق�صتاليه  المعاقل  على  فزحف  الجهاد  فى 
فى جيان واحتل عدًدا من الح�صون، ولم يهناأ 
بالحكم طويًل، وقيل اإنه خلع بتدبير من اأخيه 
ابن  انظر،  بعده.  من  الحكم  تولى  الذى  ن�صر 
خلدون، م�صدر �صابق، ج7، �س 219 - 220. 

ابن الخطيب، اللمحة البدرية، �س 70. 

)122( ال�صلطان اأبو الوليد اإ�صماعيل: هو اأبو الوليد

)134( برنارد لوي�س، مرجع �صابق، �س 95 - 
96. ال�صف�صافى، مرجع �صابق، �س 123. 

�صابق، �س 116.  التميمى، مرجع  )135( محمد 
الأرا�صى  فى  العثمانى  الفن  رو،  بول  جان 
التركية، �س 398. بحث �صمن كتاب، تاريخ 
الدولة العثمانية، ج2، اإ�صراف روبير مونتران، 
للدرا�صات  الفكر  دار  ال�صباعى،  ب�صير  ترجمة 

والبحوث 1993م. 

)136( برنارد لوي�س، مرجع �صابق، �س 96. 

)137( المرجع ال�صابق، �س 96. 

ال�صرعى  (التف�صير  )دكتور  المني�س  وليد   )138(
الجمعية  ر�صائل   .17 �س-16  للتمدن، 

الجغرافية. ر�صالة 62. 1984 

)139( جان رو، مرجع �صابق، �س398. 

)140( المرجع ال�صابق، �س 399، 400

اإلى  مدخل  اأوزون،  حقى  اإ�صماعيل   )141(
دولتى  عثمانلى  العثمانية،  الدولة  موؤ�ص�صات 
ت�صيكلتنه مدخل، �س 39، 87، 208، 275. 
اآليات  )دكتور(  حرب  محمد  1970م.  اأنقره 
 .34 �س  العثمانية،  الدولة  فى  القرار  اتخاذ 
مجلة اآفاق الثقافة والتراث، ال�صنة الثالثة العدد 

12، �صوال 1416هـ/مار�س 1996م.

اإ�صماعيل بن فرج بن اإ�صماعيل الن�صرى، خام�س 
ملوك بنى الأحمر، كان عفيف النف�س، ل يعاقر 
العدل  بذل  وقد  ال�صيد،  اإلى  ويميل  الخمر، 
مملكته،  عن  الدفاع  فى  واجتهد  رعيته،  فى 
حروب  وله  البدع،  اأهل  على  ا�صتد  كما 
المدن  بع�س  اإلى  وزحف  الق�صتاليين،  مع 
الم�صيحية، وقد مات قتيًل على يدى ابن عمه 
ابن  الجزيرة.  �صاحب  اإ�صماعيل  بن  محمد 
الخطيب، اللمحة البدرية، �س87، 99.واأي�صا 

اأعمال الأعلم، �س 339 - 340. 

)123( حول ق�صور الحمراء وعمارتها : انظر على 
مرجع  )دكتور(  الجمل  محمد  المثال،  �صبيل 
العزيز  عبد  ال�صيد   .340  ،339 �س  �صابق، 
�صالم )دكتور( العمارة الإ�صلمية فى الأندل�س 
وتطورها، �س 100، 105. مجلة علم الفكر، 
المجلد الثامن، العدد الأول الكويت 1977 م. 
محمد عبد ا� عنان )دكتور( الآثار الأندل�صية 
فى اإ�صبانيا والبرتغال، �س 184 : 214. مكتبة 
يو�صف  1997م.  الثانية  الطبعة  الخانجى، 
�صكرى فرحات )دكتور( غرناطة فى ظل بنى 
زكى  الرحمن  عبد  �س219:240.  الأحمر، 
 .53  :  35 �س  الدنيا،  زينة  غرناطة  )دكتور( 
مايو  الأولى،  ال�صنة  العدد 11،  الفي�صل  مجلة 

1978م.
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�س  �صابق،  مرجع  التميمى،  محمد   )152(
 .118

)153( محمد نور الدين )دكتور( ق�صر دولما بهجه 
ال�صف�صافى،   .19  ،12 �س  ا�صتانبول،  فى 

مرجع �صابق، �س 131، 134. 

اإ�صماعيل،  ع�صر  الرافعى،  الرحمن  عبد   )154(
ج1، �س 74. دار المعارف، ط4، 1982م.

فى  ال�صلطان  وكيل  هو  الدفتردار،   )142(
المالية  الأمور  عمله  وميدان  الدولة.  مال 
الدفترخانه  فتح  واجباته  ومن  الدولة.  فى 
م�صائله  ال�صلطان  على  ويعر�س  والخزانة. 
عقب اجتماع الديوان فى يوم الثلثاء. اأحمد 
مومجى، مرجع �صابق، �س 50. محمد حرب 

مرجع �صابق، �س 38. 

)143( برنارد لوي�س، مرجع �صابق، �س 116.

ال�صلطان  وهو  ع�صره،  فى  ال�صلطان  يق�صد   )144(
اأحمد الأول )1603 ـ 1617م(.

�س113،  �صابق،  مرجع  لوي�س،  برنارد   )145(
 .116

 -  124 �س  �صابق،  مرجع  لوي�س،  برنارد   )146(
125. محمد حرب، مرجع �صابق، �س 39.

 -  106 �س  �صابق،  مرجع  لوي�س،  برنارد   )147(
 .107

)148( كان هوؤلء من ال�صود الخ�صيان. 

الحريم  )دكتورة(  مخلوف  �صلح  ماجدة   )149(
فى الق�صر العثمانى، �س10 - 11.

)150( محمد التميمى، مرجع �صابق، �س 118 - 
.119

�صابق، �س 14 -  )151( ماجدة مخلوف، مرجع 
.15

الف�صل الرابع

المهند�س ودوره  . .
 بين العم�رة الإ�صالمية والعم�رة المع��صرة
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كان للمهند�صين دور مميز في العمارة الإ�صلمية هذا الدور ظل مجهوًل ب�صبب عدم اإدراك الباحثين 
لطبيعته والفترا�س المبدئي لت�صابهه مع دور المهند�س في الع�صر الحالي. يعرف القلق�صندى المهند�س 
باأنه "هو الذي يتولى ترتيب العمائر وتقديرها ويحكم على اأرباب �صناعتها)1(.  ويعرفه ابن خلدون باأنه 
"الم�صتغل بالهند�صة".  والهند�صة، هي علم المباني وبنائها واختلفها والأرا�صي وم�صاحتها، و�صق الأنهار 

وتنقية القني واإقامة الج�صور وغير ذلك)2(.  ويطلق على المهند�س المعمار اأو البناء)3(.  

الر�صم المعم�ري 

اأن اأعمالهم تدل  لم ي�صلنا للأ�صف ال�صديد نماذج للر�صومات الهند�صية للمعماريين الم�صلمين، غير 
بو�صوح على ا�صتخدامهم للر�صم المعماري، وهذا يت�صح من خلل ثلثة محاور، المحور الأول هو الآثار 
المعمارية الباقية التي تدل علي دقة المهند�س في عمله، ات�صح هذا من الن�صب الدقيقة لمكونات العمائر 
بع�صها اإلى بع�س)4(، ومراعاة المهند�س لطبيعة وظيفة المن�صاأة والبيئة العمرانية المحيطة بالمن�صاأة.  ويت�صح 
من المبتكرات المعمارية للمهند�صين الم�صلمين مدى براعتهم، ومن ذلك ابتكاراتهم في العمارة الحربية، 
فاأ�صوار القاهرة التي �صيدها بدر الجمالي في الع�صر الفاطمي بين عامي 480 و485هـ/1087 و1092م تتميز 

الحلزوني  ال�صلم  الروعة، منها  بابتكارات وبدع معمارية غاية في 
الداخل  ال�صور من  اأر�صية  بين  الذي يو�صل  ال�صخم )لوحة 137( 
ذلك  يلتف  اإذ  الن�صر،  باب  ت�صم  التي  البنائية  الكتلة  �صطح  وبين 
ال�صلم حول عمود �صخم �صيد بالحجر المتقن النحت والبناء. كما 
تتجلى روعة حقيقية في بناء قبو ن�صف دائري يعلو قلبات ال�صلم 
الدائرية وي�صعد مائًل معها، اأي اأنه يتقو�س في اتجاهين مما ينتج 
اأ�صطح كروية مما تزيد من �صعوبة التنفيذ والبناء، ويدل هذا على 
براعة فائقة ودراية بالهند�صة الو�صفية. وهناك بدعة معمارية اأخري 
تتمثل في جوف ال�صور فوق زاوية النك�صار عند تقابله مع مئذنة 
تبرهن  اأخرى  معمارية  بدع  وهناك   .)91 )�صكل  الحاكم)5(  جامع 
على معرفة الم�صلمين بعلم الهند�صة الو�صفية الذي يعد من العلوم 

ال�صعبة في ع�صرنا.

لوحة )137( باب الن�صر 
 ال�صلم الحلزوني
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المملوكي  الع�صر  المهند�س في  فقد طور  كذلك 
في اأ�صاليب الإن�صاء بالحجر، وا�صتخدمه المهند�س 
ابن ال�صيوفي في اإن�صاء الماآذن المملوكية لأول مرة 
وكانت  الأقبغاوية،  المدر�صة  مئذنة  اأن�صاأ  عندما 
ا�صتخدام  اأدى  وقد  بالأجر،  قبله  تبني  اأن  العادة 
 ،138 )لوحة  المملوكية  الماآذن  بناء  في  الحجر 
139، 140، 141، 142، 143، 144، 145( اإلى 
ذلك  في  م�صتغًل  بنائها  اأ�صاليب  وتطور  تقدمها 
في  ذلك  وانعك�س  للحجر،  البنائية  المميزات 
م�صقطها و�صكلها وحجمها، وهو تطور بلغ ذروته 
في مئذنة الغورى ذات الراأ�صين وال�صلمين )لوحة 
القا�صانى  ببلطات  المك�صو  والبدن   )147  ،146

 لوحة )138( املاآذن اململوكيةوالطابق الثاني الذي يت�صلع �صتة ع�صر �صلعا)6(.   
زاوية الهنود

 لوحة )139( املاآذن اململوكية
مئذنة �صلر و�صنجر 

 لوحة )140( املاآذن اململوكية
اق �صنقر 

لوحة )141( املاآذن اململوكية - املنارة اجلنوبية

 لوحة )142( املاآذن اململوكية
لوحة )143( املاآذن اململوكيةمئذنة املوؤيد �صيخ اأعلى باب زويلة 

ا�صلم ال�صلحدار 
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الم�صادر  في  لها  ذكر  وورد  ت�صلنا  لم  التي  اأو  و�صلتنا  التي  الهند�صية  الموؤلفات  الثاني  والمحور 
مو�صوعها  ولكن  المعمارية،  الر�صومات  بمو�صوع  مبا�صرة  �صلة  ذي  غير  بع�صها  يكون  وقد  التاريخية، 
العلمي ذو �صلة بالعمارة كفن وعلم، ومن هذه الموؤلفات كتاب اأبى الوفا اليوزجانى المتوفى 998م "ما 
الدور" وكتاب  "ح�صاب  الكراي�صى  عمر  بن  اأحمد  وكتاب  الهند�صة")7(  اأعمال  من  ال�صناع  اإليه  يحتاج 
العمارة والتي كتبها مهند�صيون ككتاب الإعلن  المتعلقة بفقه  م�صاحة الحلقة)8(. كذلك بع�س الكتب 
باأحكام البنيان لبن الرامي. وهناك ر�صائل ق�صيرة تعر�س بالدرا�صة للعنا�صر المعمارية كر�صالة الباذهنج 
"ر�صالة الم�صائل الهند�صية" لأبى ن�صر من�صور بن على، يحتوي  األفها ابن رجب. وتناول مخطوط  التي 
المخطوط على خم�س ع�صرة م�صاألة ا�صتخدم فيها اأبو من�صور البركار والبراهين النظرية، الم�صتوي الفكري 
للم�صائل المحلولة عميق، وهي بع�س المع�صلت التي �صادفت المهند�صين في اأعمالهم)9(. ون�صتطيع اأن 
نتوقف عند مخطوط اأبى الوفا اليوزجاني قليل حيث ا�صتمل على براهين هند�صية تفيد المهند�صين، وقد 
جاء فيه مناق�صة بين مهند�س و�صانع تبين مدى العلقة بينهما، وهي من المناق�صات القليلة التي وردت في 
كتب التراث. الكتاب يتكون من ثلثة ع�صر بابا اأ�صبه بالدليل العملي للمهند�صين، ومن هذه الأبواب، 
باب في عمل الم�صطرة والبركارات، باب في الأ�صكال المت�صاوية، باب في عمل الدائرة على الأ�صكال، 

 لوحة )144( املاآذن اململوكية
قجما�س الإ�صحاقي 

 لوحة )145( املاآذن اململوكية
قانباي اأمري اخور 

 باب في عمل مربعات من مربعات وعك�صها)10(.  اأما كتاب ر�صيد الدين المعماري الفار�صي الذي عا�س في 
القرن 13م، فلم ي�صلنا منه �صيء �صوي فهر�صه الذي ا�صتمل على الأحكام المتعلقة ببناء المنازل والبنايات 
الدينية والتح�صينات ومعلومات عن بناء الأ�صرحة. ون�صتطيع اأن نرى العديد من النظريات المعمارية فيما 
كتبه �صفر اأفندي عن اأعمال محمود اآغا رئي�س معماري الدولة العثماني في القرن 17م. وربما طرح ت�صاوؤل 
حول عدم و�صوح العلقة بين النماذج الهند�صية المعمارية والموؤلفات المعمارية للمهند�صين الم�صلمين، 
غير اأن موؤلف المهند�س الفار�صي غياث الدين الكا�صي الذي كتب في �صنة 1423م يبين من خلل جداول 

طريقة و�صع ت�صميم العقود في العمارة)11(.  

الم�صلمين  المعماريين  ا�صتخدام  علي  توؤكد  التي  التاريخية  الحوادث  محور  هو  الثالث  والمحور 
للر�صم المعماري عند تنفيذ من�صاآتهم. ومن هذه الحوادث تاأ�صي�س بغداد، فعندما �صرع المن�صور في بنائها 
بعد اأن اختار موقعها بنف�صه، وقع اختياره على المهند�صين عبد ا� بن محرز والحجاج بن يو�صف وعمران 
ال�صكك والدروب  ليكون لكل رب�س من  الحوانيت  اأن يو�صعوا في  واأمرهم  بن و�صاح و�صهاب بن كثير 
اأو الرجل النزيه  النافذة وغير النافذة ما تعتدل به المنازل، واأن ي�صموا كل درب با�صم القائد النازل فيه، 

الذي ينزله، اأو اأهل البلد الذي ي�صكنونه، وحدد لهم عر�س ال�صارع بخم�صين ذراعا والدروب �صتة ع�صر 

لوحة )146( مئذنة الغوري بالأزهر
لوحة )147( مئذنة الغوري بالأزهر
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لكل  وحدد  ذراًعا، 
المهند�صين  من  مهند�س 
المدينة  اأرباع  من  ربًعا  الأربعة 
اإليه  و�صم  تنفيذه،  يتولى 
للإ�صراف  رجاله  من  اثنين 
هذا  وفى  الأعمال)12(.  على 
المهند�س  اأن  علي  يدل  ما 
بالتخطيط  يقوم  كان  المعماري 
وكان  التنفيذ،  علي  والإ�صراف 
ي�صاعده  من  الإداريين  من  له 
ت�صير  الرواية  هذه  ذلك.  علي 
ي�صع  اأن  الممكن  من  اأنه  اإلى 
اأو  التو�صيات،  بع�س  المن�صئ 
المهند�س  ليراعيها  التوجيهات 
عند تخطيطه)13(. وقد طلب اأبو 
جعفر المن�صور من المهند�صين 
تخطيطها،  عليه  يعر�صوا  اأن 
بين  وتنقل  بالرماد،  فخططت 
واعتمد  ورحابها  �صوارعها 
على  بالتنفيذ  واأمر  الر�صم 

مقت�صاه)14(.  

"اإذا بنيت فاجعله ما يعجز عن  ابن مو�صى مهند�صه قائل  الماأمون  وقد حدث مثل هذا عندما وجه 
هدمه ليبقى طلله ور�صمه")15( ولما �صرع اأحمد بن طولون في بناء م�صجده بالقطائع )�صكل 71، 72، لوحة 

81، 82، 83( �صنة 263هـ/876م كتب اإليه مهند�صه يقول: اأنا اأبنيه لك كما تحب بل عمد اإل

 �صكل )71( م�صجد اأحمد بن طولون
م�صقط اأفقي وقطاع راأ�صي

باأن تح�صر له الجلود، فاأح�صرت ور�صم الم�صجد له فاأعجبه  اأ�صوره حتى تراه فاأمر  عمودي القبلة، واأنا 
للعلوم  اأوزبك�صتان  اأكاديمية  في  محفوظ  الآن  اإلى  باقي  اإ�صلمي  معماري  ر�صم  واأقدم  واأ�صتح�صنه")16(. 
ال�صرقية، وهو يعود اإلى القرن 8هـ/16م وين�صب اإلى مجموعة اأزبك، وهو يبين ا�صتخدامه للر�صم البياني 
ويذكر  اأفغان�صتان.  في  بت�صميم حديقة  واللوح خا�س  بيانية)17(  المربع كوحدة  القائمة على  بالوحدات 
اأن نظام تق�صيمات المربعات كان بعر�س يتراوح بين 42مم و62مم. وي�صير ابن خلدون اإلى اأن ا�صتعمال 
الأ�صكال الهند�صية في عمارة ع�صره كان يتطلب دراية خا�صة بالن�صب والقيا�صات حتى تظهر الأ�صكال 
من الخيال اإلى الواقع. وللدراية بالن�صب ل بد من الدراية بالهند�صة. تبلورت الخبرة الكاملة للمهند�صين 
الم�صلمين في اأعمال الر�صم المعماري في الع�صر العثماني، ويت�صح ذلك من خلل عبارة �صهيرة للمعمار 
�صنان الذي قال: )وفي الحال قمت بت�صميم جامع جميل نال اإعجاب ال�صلطان جّدا( كان المعماريون في 
الدولة العثمانية يقومون بت�صميم الأدوار الأ�صا�صية واأحيانا واجهات مب�صطة، ول يعطون على لوحاتهم 
التفا�صيل  يترك  فقد  الوقت  نف�س  في  والم�صمم  المنفذ  هو  المعماري  ولأن  الرئي�صية،  الأبعاد  من  اأكثر 
لو�صعها على اأر�س الواقع، وقد تبقي في اأر�صيف ق�صر طوبقو�صراي اأمثلة عديدة من ر�صومات المعماريين 
بالأوقاف  الخا�صة  الوثائق  في  المعمارية  والزخارف  للوحدات  الدقيق  الو�صف  ويبين  العثمانيين، 
الم�صطلحات الخا�صة بكل عن�صر معماري اأو زخرفي، وهذه الم�صطلحات التي تعك�س الو�صف الدقيق 

للمن�صاأة الموقوفة تبين اأن هناك علًما قائًما له مفرداته الخا�صة به هو علم العمارة. 

�صكل )72( م�صجد اأحمد بن طولون  جم�صم
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الذي  الع�صر  هذا  في  ذروتها  بلغوها  اإلى  بالعمارة  المملوكي  الع�صر  في  ال�صلطين  اهتمام  اأدى  لقد 
الذي  فهو  المعماري،  المهند�س  اأهمية  اإبراز  على  هذا  و�صاعد  المعمارية،  المبتكرات  من  بالعديد  حفل 
اإليه ال�صلطين والأمراء وغيرهم لإن�صاء  يقوم بتخطيط المن�صاآت وتنفيذها، وهو �صاحب الخبرة الذي يلجاأ 
الظاهر  بحي  المعروف  اإن�صاء جامعه  بيبر�س  الظاهر  ال�صلطان  اأراد  فعندما  وم�صاريع،  من�صاآت  من  يريدون  ما 

اأر�صل  1266م  665هـ/  �صنة  القاهرة  في   )92 )�صكل 
الأتابك فار�س الدين اأقطاى، وال�صاحب فخر الدين بن 
ال�صاحب بهاء الدين وجماعة من المهند�صين لختيار 
الآخر  ربيع   8 الخمي�س  يوم  وفي  الجامع،  لبناء  مكان 
665هـ/1266م، خرج معهم ال�صلطان لمعاينة المكان 
الذي وقع عليه الختيار، وعر�صوا عليه مقاي�صته، وما 
كان يتعلق به، ثم ر�صم بين يديه �صكل الجامع، فاأ�صار 
باأن يكون بابه مثل باب المدر�صة الظاهرية، واأن يكون 
ال�صافعي)18(  الإمام  قبة  قدر  على  قبة  محرابه  على 

)لوحة 148(.  

الغورى معرفة  ال�صلطان  اأراد  قائمة فعل، فحينما  باإنجاز ر�صومات لمن�صاآت  المهند�صون كذلك  قام 
بجهة  ف�صاء  اأر�صا  اختار  الذي  ال�صياد،  ح�صن  المهند�س  كلف  916هـ  �صنة  الإ�صكندرية  مدينة  تخطيط 
المطرية وخطط له بالجب�س �صفة المدينة باأبراجها واأبوابها واأ�صوارها ومنازلها ثم دعي ال�صلطان لم�صاهدتها 

فنزل من القلعة يوم الأربعاء 19 رجب �صنة 916 هـ/1510م وعاين الر�صم واأعجب به)19(.  

ناظر  الأعمى  الدين  علء  الأمير  قيام  ذلك  ومن  من�صاآتهم،  للتخطيط  الأمراء  بع�س  حب  �صاع  لقد 
لل�صناع)20(.   الأر�س  الجب�س على  بيده وذر  الأ�صا�س  بر�صم  القرن 7هـ/14م  والخليل في  القد�س  اأوقاف 

وتخطيط الأر�س بالجب�س لتحفر الأ�صا�صات على اأ�صا�س خطوطه ما زال م�صتخدما حتى اليوم)21(.  

اأو  دار ملكية  اأو  ربع  بناء  اأهل م�صر-  اأرادوا -اأي  "واإذا  يقول  البغدادي حيث  �صبق ذكره  ما  ويوؤكد 
قي�صارية، ا�صتح�صر المهند�س وفو�س اإليه العمل، فيعمد اإلى العر�صة وهى تل تراب اأو نحوه، فيق�صمها 

في ذهنه، ويرتبها بح�صب ما يقترح عليه، ثم يعمد اإلى جزء من تلك العر�صة، فيعمره ويكمله، بحيث

لوحة )148( قبة الإمام ال�صافعي

ينتفع به علي انفراده وي�صكن، ثم يعمد اإلى جزء اآخر ول يزال كذلك حتى تكمل الجملة بكمال الأجزاء 
من غير خلل ول ا�صتدراك")22(.  وكانت اأ�صاليب ونظريات الإن�صاء في ذلك الع�صر واأهمها العتماد على 
اإلى  التنفيذ بهذه الطريقة، بالإ�صافة  الزاوية من العوامل الم�صاعدة على  نظرية الحوائط الحاملة، وركن 
اأن هذه الطريقة كانت تمكن من افتتاح البناية قبل تمامها على اأن ت�صتكمل بعد ذلك للرغبة في �صرعة 
الحتفال بافتتاح المن�صاآت خا�صة الدينية منها والتي كانت تفتتح غالبا فور النتهاء من رواق القبلة)23(.  

وقد قام الألفي اأحد كبار الأمراء المماليك في م�صر في الع�صر العثماني بت�صميم ق�صر له في الأزبكية 
في القاهرة )لوحة 150، 151(، ور�صم هذا الق�صر على كاغد كبير، واأوكل تنفيذ هذا الق�صر اإلى كتخدا ذو 

الفقار، فلم ينفذه ح�صب الر�صم المحدد، فهدم الألفي الق�صر واأعاد بنائه مرة اأخرى)24(. 

كان العمل يتم في المن�صاآت المعمارية وفًقا للمراحل المتوازية من حيث التنفيذ، ففي م�صروع دار 
ال�صلطنة بقلعة دم�صق الذي اأ�صرف على تنفيذه الأمير علم الدين ال�صجاعى �صنة 690هـ/1290م، تعجل 
كان  الأ�صا�س،  في حفر  فيه  �صرع  الذي  الوقت  ففي  اإنهائها،  �صرعة  العمال على  وا�صتحث  منها،  الفراغ 
تف�صيلية  ر�صومات  هناك  كانت  اإذا  اإل  يتم  يكن  لم  وهذا  والنجارة،  ال�صقوف  في عمل  �صرعوا  النجارون 

للمن�صاأة معدة قبل ال�صروع في تنفيذها)25(. 

لوحة )150( ق�صر حممد بك الألفي
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لوحة )151( ق�صر حممد بك الألفي

النم�ذج المج�صمة 

مج�صمة  نماذج  اإعداد  اإلى  الأمر  بهم  و�صل  بل  المعماري  الر�صم  على  المهند�صين  دور  يقت�صر  لم 
اأمر هذه النماذج لدى حكام الم�صلمين وا�صتخدمت في منا�صبات عديدة، واأقدم نموذج  للعمائر، �صاع 
عرف في العمارة الإ�صلمية هو نموذج قبة ال�صل�صلة الذي ل زال باقيا اإلى اليوم.  فهي في اأول اإن�صائها وقبل 
تجديدها اأنموذج بنيت على مثاله قبة ال�صخرة )�صكل 4، لوحة 3( �صنة 72هـ/961م لأن عبد الملك بن 
مروان حينما اأراد بناء قبة ال�صخرة و�صف ما يختاره من عمارة القبة وتكوينها للمهند�صين ف�صنعوا له قبة 

ال�صل�صلة فاأعجبه تكوينها واأمر ببناء قبة ال�صخرة طبقا لهذا النموذج)26(.  

ولما اأن�صئت منارة جامع توزر، اإحدى مدن اأق�صى اأفريقيا �صنة 422هـ/1030م وارتفع بناوؤها اإلى قمتها 
�صعر البناء بدنو اأجله فعمل ثلثة نماذج لخوذتها من �صمع ليختار خلفه عند تكملتها ما يروق له منها، 

وعين لهم ا�صم بناء من القيروان يقوم بتكملتها بعده)27(.  

وبلغ من اهتمام اأمير الموؤمنين اأبي عنان بجبل طارق بعد اإ�صلحه والزيادة فيه �صنة 733هـ/1332م، 
اأنه اأمر بعمل نموذج، يمثل الجبل بح�صنه واأبراجه واأبوابه ودار �صناعته وم�صاجده، و�صورة الجبل وما 

�صكًل عجيًبا  )كان  اأنه  وذكر  بطوطة،  ابن  عاينه  وقد  ذلك.  له  ف�صنع  الحمراء،  التربة  من  به  ات�صل 
الخ�صبية  النماذج  كانت  المثال)28((.  هذا  و�صاهد  الجبل  �صاهد  من  قدره  يعرف  اإتقاًنا،  ال�صناع  اأتقنه 
المن�صاأ، وا�صتخدم هذا عند في  بتنفيذ  المالك  المهند�صين لإقناع  البناء ت�صتخدم من قبل  التي تعد قبل 
اإحدى مراحل بناء تاج محل في اأجرا. انت�صر ا�صتخدام النماذج المج�صمة في الع�صر العثماني، فانت�صرت 
ال�صمع.  من  اأعدت  نماذج  الم�صادر  تذكر  كما  با�صا،  عزت  م�صجد  كنموذج  والف�صية  الخ�صبية  النماذج 
ومن المعروف اأن ال�صلطان محمد الأول لم يقتنع ببناء نور عثمانية )لوحة 152( اإل بعد اأن راأي نموذًجا 

لها)29(. 

المق�ي�ص�ت والح�ص�ب�ت الخت�مية 

كان المهند�س المعماري يقدر تكاليف الإن�صاء والتنفيذ للمبني من خلل ما يعده له من تخطيطات 
�صاحب  يكون  "بالمقاي�صة" حتى  ي�صمي  ما  بعد  كان  اأنه  اأي  العمال،  واأجور  الإن�صاء  مواد  اأ�صعار  ووفق 
وق�صرا  المختار  ب�صتانه  للإخ�صيد  نافع  بن  �صالح  المهند�س  خطط  فعندما  اأمره،  من  بينه  على  المن�صاأة 
له  واأذن  قيمتها  تخفي�س  فطلب  دينار،  األف  ثلثين  له:  فقيل  مقاي�صته،  عن  و�صاأله  ا�صتح�صنه  بالرو�صة، 

بالتنفيذ)30(. 

لوحة )152( م�صجد نوري عثمانية
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ا وثائقّيا على درجة  ذكر عماد الدين الكاتب الأ�صفهاني اأحد رجال دولة �صلح الدين الأيوبي ن�صّ
"�صنا البرق ال�صامي"، هذا الن�س خا�س ب�صور العا�صمة  كبيرة من الأهمية، نقله عنه البندارى في كتابه 
الذي �صيده �صلح الدين ليحميها من خطر الهجمات ال�صليبية المحتملة، جاء هذا الن�س كما يلي "ولما 
لكل  والقاهرة  م�صر)31(  اأن  راأى  الن�صر  بها  الأعداء  على  ا�  واأتاه  م�صر  الدين-  -�صلح  ال�صلطان  ملك 
واحدة منهما �صور ل يمنعها، ول قوة لأهلها تحميها وتردها وقال لو اأفردت كل واحدة ب�صور احتاجت 
اإلى جند مفرد ونظر مجرد، والراأي اأن اأدير عليهما �صوًرا واحًدا من ال�صاطئ اإلى ال�صاطئ، ثم يتكل في 
القلعة)32( في الو�صط عند م�صجد �صعد الدولة على جبل المقطم،  فاأمر ببناء  حفظهما على ا� الكالئ، 
فابتداأ من ظاهر القاهرة ببرج في المق�صم وانتهى به اإلى اأعلى م�صر ببروج و�صلها بالبرج الأعظم ووجدت 
في عهد ال�صلطان ثبتا رفعه النواب، وتكمل فيه الح�صاب، وهو دائر البلدين م�صر والقاهرة، بما فيه من 
�صاحل البحر والقلعة بالجبل ت�صعة وع�صرون األف وثلثمائة ذراع وذراعان، �صرح ذلك قيا�س ما بين قلعة 
المق�صم على �صاطئ النيل والبرج بالكوم الأحمر ب�صاحل م�صر ع�صرة اآلف وخم�صمائة ذراع، ومن القلعة 
اإلى حائط القلعة بالجبل بم�صجد �صعد الدولة ثمانية اآلف واثنان وت�صعون ذراعا، ومن جانب  بالمق�صم 
اأذرع،  اآلف ومائتي وع�صرة  بالكوم الأحمر �صبعة  البرج  اإلى  الدولة  القلعة من جهة م�صجد �صعد  حائط 
وذلك بطول قو�صه واأبدانه، واأبراجه من النيل اإلى النيل على التحقيق والتعديل، وذلك بالذراع الها�صمي، 

بتولي الأمير بهاء الدين قراقو�س")33(.

تجدر الإ�صارة هنا اإلى اأن عماد الدين الكاتب فيما ذكره لم يكن يتحدث عن ال�صور ككيان قائم راآه 
روؤيا العين، بل كان ينقل عن ثبت اأي �صجل، اأو بمعني اآخر اأنه اطلع من خلل عمله في الكتابة الديوانية 
والمرا�صلت لدى �صلح الدين على م�صروع ال�صور في ال�صجل والمقاي�صة التي اأعدت له، ويت�صح هذا 

من التفا�صيل التي اأوردها، علما باأن ال�صور لم يكتمل وفقا للمخطط الذي و�صع له. 

اأو  المهند�س  قبل  من  �صاحبه  على  م�صروع  لأي  الختامي  الح�صاب  عر�س  قديًما  المعتاد  من  كان 
الم�صرف على الم�صروع، ومن ذلك ما عر�س على ال�صيدة زبيدة زوج هارون الر�صيد، حينما عر�س عليها 
ما اأنفقته على عملية عين زبيدة التي اأجرتها اإلى مكة، فاأخذت الدفاتر واألقت بها في النهر، وقالت تركنا 
بالمو�صل )لوحة 153، 154(،  الدين محمود م�صجده  نور  ال�صلطان  بنى  الح�صاب، ولما  ليوم  الح�صاب 
وفرغ من بنائه �صنة 586هـ/1172م عر�س عليه وهو جال�س على نهر دجلة اأوراق ح�صاب م�صروفه فقال: 

نحن عملنا هذا �، دع الح�صاب ليوم الح�صاب واألقى بالأوراق في دجلة)34(. 

لوحة )153( م�صجد نورالدين حممود باملو�صل - املئذنة

لوحة )154( م�صجد نورالدين حممود باملو�صل - ال�صحن والقبة
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المهند�صين كخبراء

كانت المحاكم ال�صرعية ت�صتعين بالمهند�صين كخبراء في الف�صل في المنازعات التي كنت تن�صب 
بين اأفراد المجتمع اأو في النزاعات بين ال�صلطة واأفراد المجتمع. وهذا الحتكاك بين طائفة المهند�صين 
ومن  المجتمع)35(.  في  العمران  حركة  بتنظيم  المتعلقة  الأحكام  طبيعة  عن  يك�صف  الق�صاء  وبين 
المنازعات الطريفة التي �صجلت في الوقفيات وا�صتعين فيها بمهند�صين، نزاع خا�س بفتح نافذة، ا�صتعين 
فيه بالمهند�س اأحمد ابن على والمهند�س اأحمد بن محمد بن عثمان. ومن المعروف اأن النوافذ وفتحها 
من الأ�صياء التي قد ت�صبب �صرر الك�صف للعمائر المجاورة)36(. ويحتاج تحقيق هذا ال�صرر اإلى ال�صتعانة 
باأهل الخبرة اأمر قررته كتب الح�صبة فيما عرف بالعرفاء)37(، والمهند�صون هنا يقومون بدور العرفاء �صواء 
ا�صتعان بهم المحت�صب، اأو ال�صلطة المخت�صة اأو الق�صاة، وقد كان لبن الرامي وهو مهند�س تون�صي عا�س 
في القرن 7هـ/14م النظر في ما يحدث في الطرق والأ�صواق من بنيان وكلفه الق�صاة بالنظر في العديد 
اأهل الخبرة)38(. وفي الع�صر العثماني تولت المحاكم مهام  من الق�صايا التي عر�صت عليهم بو�صفه من 
جديدة منها اأحيانا م�صئولية المحت�صب، والرقابة على المهن، حيث اإن الرقابة على الأمور الخا�صة بالبناء 
كانت من اخت�صا�س المحت�صب)39(. وكان المحت�صب على �صبيل المثال يتاأكد من مدي �صلحية مواد 
البناء)40(. ونري من مهام معمار با�صي )وهو �صيخ طائفة المهند�صين( الأمير �صنقر بن على جاوي�س تحديد 
اأ�صعار الجب�س، ورقابة جودته)41(. وتك�صف �صجلت المحاكم ال�صرعية العثمانية طبيعة العلقة بين طائفة 
على  �صررها  ومدي  واأماكنها،  العقارات  اأثمان  لتحديد  بهم  ت�صتعين  كانت  التي  والمحاكم  المهند�صين 
الجار والمار، والتعوي�صات عن ال�صرر، وهو ما قام بتحديده المهند�صان عبد الجواد ابن محمد الطويل 
وا�صتعين  ال�صالح طلئع)42(.  تولت نظرها محكمة  التي  الق�صايا  اإحدى  المهند�س في  بن على  وبركات 
كذلك بالمهند�صين في الف�صل في النزاعات التي تثار حول حدود المباني، من ذلك لجاأ محمد بن ن�صوح 
اأ�صبع،  اأبى  اإبراهيم  الأ�صيل على وقف  الغني  تعدي عبد  لوقف  القاهرة،  في  العالي  الباب  اإلى محكمة 
الك�صف  وبعد  وربطها،  وقمطها  نية  بالأب  العارفين  المهند�صين  بمعرفة  التعدي  على  الك�صف  والتم�س 
الطولوني،  الن�صر  اأبى  بن  الدايم، و�صحاذة  القرافي، ونا�صف بن عبد  ال�صريف حجازي  بمعرفة كل من 
ات�صح اأن الحا�صل وكذلك قطعة الأر�س الذين عليهما النزاع، من جملة حقوق ومكان وقف اأبي اأ�صبغ 
�صاهد  القديم  وبناوؤه  العلو،  اإلى  ال�صفل  في  البع�س  ببع�صها  مت�صلة  والأبنية،  والربط  القمط  اأن  بمقت�صى 
ودال على ذلك)43(. ومما ي�صترعي النتباه في المهند�صين المذكورين ا�صم �صحاذة بن ن�صر الطولوني،  

ومن  المملوكي،  الع�صر  منذ  المهند�صين  طائفة  في  طويل  باع  لها  كان  التي  الطولوني  اأ�صرة  من  وهو 
المعروف اأن هذه المهن يتوارثها الأبناء عن اآبائهم. 

دلت وثائق المحاكم ال�صرعية على وجود طوائف للمهند�صين تنظم المهنة وترعاها وتمنح ع�صويتها 
وجودها  امتد  بل  الكبرى  المدن  على  الطوائف  هذه  وجود  يقت�صر  ولم  مهند�س،  لقب  ي�صتحق  لمن 
طائفة  ل�صيخ  كان  م�صر.  في  فوة  بمدينة  المهند�صين  طائفة  ذلك  ومن  وال�صغيرة.  المتو�صطة  المدن  اإلى 
المهند�صين في فوة )�صكل 93، 94، لوحة 155، 156، 157( مكانة عظيمة، وقد عهدت اإليه المحكمة 
ال�صرعية بمعاينة العقارات لإثبات �صلحيتها لل�صكني، اأو تق�صيم العقارات التي تري المحكمة تق�صيمها 
"اعتراًفا �صرعّيا ق�صمه وتعديل �صيخ طائفة  المثال  بالوثائق على �صبيل  المتقا�صين ومن ذلك ما ورد  بين 
البنا  الكريم  عبد  بن  اأحمد  ال�صهابي  البنا  اللطيف  عبد  بن  الرحمن  عبد  الزيني  وهو  بفوة  المهند�صين 
واإخبارهما بذلك ومبا�صرتهما له و�صهادتهما "وكان يعتد براأي �صيخ المهند�صين، واأعطي حق الإ�صراف 
على �صيانة المرافق في فوة كالم�صاجد وال�صوارع وغيرها، ومن ذلك اإ�صراف �صيخ المهند�صين على اإعادة 

بناء الر�صيف المجاور لمئذنة م�صجد "اأبو النجاة" وكذلك ترميم المئذنة)44(.  

�صكل )93( عمائر فوة جامع العمري

لوحة )155( عمائر فوة - ربع اخلطابية
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�صكل )94( عمائر فوة  جامع ح�صن ن�صر ا�

 لوحة )156( عمائر فوة
منزل القماح

 لوحة )157( عمائر فوة
قبة جزر 

اأعالم المهند�صين 

الع�صور  في  عا�صوا  من  اأبرزهم  لعل  الم�صلمين،  المهند�صين  اأعلم  تراجم  من  العديد  اإلينا  و�صلت 
من�صاآت  �صيدوا  الذين  ال�صلطة  مهند�صي  معظمهم  ترجماتهم  لنا  و�صلت  الذين  والمهند�صون  المتاأخرة، 
لل�صلطين والملوك والأمراء، وهذا ل يعني اأنهم لم ي�صيدوا من�صاآت للعامة بل �صيدوا من�صاآت لهم، ولكن 
في بع�س الأحيان كان بع�صهم موظفين لدي الدولة كما حدث في ع�صر النا�صر محمد بن قلوون الذي 
يراأ�صه  الر�صميين ديوان خا�س بهم  الذي كان للمعماريين  العثماني  الع�صر  خ�ص�س ديوانا للأبنية، وفي 
الذين �صيدوا من�صاآت للعامة وذلك  اأ�صماء عدد ل ح�صر له من المعماريين  با�صي. و�صلنا كذلك  معمار 
من خلل الوثائق الوقفية و�صجلت المحاكم ال�صرعية. وا�صتهر بع�س المعماريين ب�صبب قيامهم بت�صييد 
الب�صي�صي، ومهند�س ميناء عكا  اأبو بكر بن  الج�صور  المثال مهند�س  من�صاآت مميزة، ومنهم على �صبيل 
اأبو بكر المقد�صي البنا)45(ولكننا �صنتوقف بل �صك عند مجموعة من اأبرز المعماريين الم�صلمين، الذين 

تركوا اآثاًرا معمارية �صاهده على اإبداعهم ومنهم :

ابن غن�ئم المهند�س 

هو اإبراهيم بن غنائم بن �صعيد اأحد مهند�صي القرن ال�صابع الهجري، كانت تربطه علقة قوية بال�صلطان 
الظاهر بيبر�س البندقداري، وهو الذي بني له اأبنيته بدم�صق، لم يزل ا�صمه اإلى الآن محفوًرا في المدر�صة 
الظاهرية )لوحة 158، 159( في دم�صق)46(. وذكر ابن طولون ال�صالحي ق�صًرا بناه ابن غنائم للظاهر بيبر�س 
بمرجة دم�صق فقال في و�صفه ما ن�صه )و�صرقيها في الطريق المذكور المرجة وبها الق�صر الأبلق وكان من 
حجته  من  رجوعه  عقب  الدين  ركن  الظاهر  الملك  اأن�صاأه  الأخ�صر  الميدان  على  ي�صرف  الدنيا  عجائب 
اأ�صكفته �صرب  ال�صمالي وعلى  بابه  اأعلى  التاريخ  في المحرم �صنة ثمان و�صتين و�صتمائة كذا راأيت هذا 
الميدان  اإلى  ينفذ  الآخر  وبابه  المهند�س  غنائم  بن  اإبراهيم  اأبي�س وو�صطه مكتوب عمل  خيط من رخام 
وفي واجهته البلقاء ثلثون �صباكا �صوي القماري وو�صطه قاعة باأربعة لواوين قبلي و�صمالي في �صدرهما 
�صاذروانان وغري و�صرقي في �صدر كل منهما ثلثة �صبابيك، فالغربيات مطلت على الطريق الآخذ اإلى 
الحمام وتربة ال�صوفية وال�صرقيات مطلت على الميدان. وعلى واجهته ال�صرقية مائة اأ�صد منزلة �صورها 
وعلى ال�صمالية اثنا ع�صر اأ�صًدا منزلة �صورها باأبي�س في اأ�صود( وقد بلغ من �صهرة هذا المهند�س اأن اأبناءه 

واأحفاده �صاروا يعرفون بعده ببني المهند�س. 
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لوحة )158( املدر�صة الظاهرية بدم�صق

لوحة )159( املدر�صة الظاهرية بدم�صق  - املحراب

اأ�صرة الطولوني 

عرف الم�صلمون نظام توارث المهن، وهو اأن يرث البن مهنة الأب، لذا ظلت العديد من تقنيات 
هذه المهن بمثابة اأ�صرار يتم توارثها. هذا يف�صر قلة الموؤلفات التي و�صلتنا والتي تعالج المهن المختلفة، 
المملوكي  الع�صر  في  ا�صتهرت  التي  الطولوني  اأ�صرة  العمارة  مهنة  اأبناوؤها  ورث  التي  الأ�صر  اأ�صهر  ومن 
اأفراد هذه الأ�صرة �صهاب الدين اأحمد بن محمد  اأبرز  وظلت تعمل في م�صر اإلى الع�صر العثماني. ومن 
ابن  يذكر  برقوق،  الظاهر  المملوكي  ال�صلطان  ع�صر  في  المهند�صين  كبير  الطولوني  على  بن  محمد  بن 
حجر الع�صقلنى في ترجمته اأنه كان عارفا ب�صناعته منذ القدم، ونعته بكبير المهند�صين، ولعظم منزلته 
تزوج ال�صلطان من ابنته، انتدب اإلى عمارة الحرم المكي فتردد اإلى مكة لذلك الغر�س ومات بها بعد ما 
انتهي من عمارة الحرم المكي)47(، وقد توفي في عام 801 هـ)48(. وقد ورث منه ابنه محمد بن اأحمد هذه 
اأبيه. ومن مهند�صي هذه الأ�صرة عبد الرحيم بن على بن  المهنة، ومات في نف�س ال�صنة التي توفي فيها 
عمر الزين الطولوني مهند�س الحرم ال�صريف، كان يلقب بالمهند�س وبابن البناء، مات �صنة 819 هـ)49(.  

ال�صجيني

 اأحمد بن عبيد ا� بن محمد ا�صتغل بعلوم كثيرة وبرع في الح�صاب والم�صاحة والهند�صة والميقات 
واأ�صله من �صجين بالغربية)50(. ثم قطن في القاهرة فقيل له القاهري وجاور بالمدينة المنورة نحو عامين 
ل�صبط بع�س العمائر �صيد بها العديد من المن�صاآت ثم عاد اإلى القاهرة وتردد عليه الف�صلء للأخذ عنه اإلى 

اأن اأ�صيب بف�صخ في ع�صب رجله الأي�صر من �صقطة فتعلل مدة ومات �صنة 855 هـ)51(. 

على  تعتمد  القوم  وعلية  الأمراء  ومن�صاآت  الر�صمية  للمن�صاآت  بالن�صبة  المعمارية  الحركة  كانت 
المهند�صين المعماريين، ولكن من�صاآت العامة كان يقوم بها �صغار المهند�صين، وكان المهند�س في نف�س 
المعلم،  لقب  الأحيان  من  كثير  في  المهند�س  على  اأطلق  بالتنفيذ،  يقوم  كان  الذي  المقاول  هو  الوقت 
الإ�صلمي  العالم  الريف في  بع�س مناطق  اأ�صتاذ، ونرى في  ا�صتقاًقا من  الأ�صتاد  واأحياًنا يطلق عليه لقب 
البناء يقوم باأعمال الت�صميم والبناء في نف�س الوقت، ونرى هذا بو�صوح في الريف الم�صري حيث كان 
البناءون واإلى وقت قريب هم الذين ي�صممون البيوت، فهم يخططونها على الأر�س بوا�صطة الجير بعد 
مناق�صة المالك فيما يريده من بنائه، ويقوم بعد ذلك بعملية البناء وهذا الأ�صلوب وجد في مطوب�س حيث 

عرفت بع�س العائلت بممار�صة هذه المهنة ومنها عائلة عثمان التي توارثت هذه المهنة عن الأجداد، 
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في  نجد  في  الأ�صلوب  هذا  نف�س  ووجد  المعلم،  ويجيدها  ال�صنعة  هذه  يحترف  من  على  يطلق  وكان 
الجزيرة العربية)52(. وفي بع�س الأحيان كان البناء يتم بالتعاون بين المالك وبع�س الجيران الذين لديهم 
خبرة �صابقة في اأعمال البناء)53(.  ومن الملفت للنظر هو بقاء ذلك الجيل من المهند�صين الذين تورثوا 
المهنة اإلى وقت قريب. ومنهم محمد غطا�س النحات الذي �صارك في ترميم العديد من اآثار القاهرة، فقد 
قام بفك واإعادة بناء خانقاة فرج بن برقوق بعد اأن ر�صمها، كما قام بر�صم الباب ال�صمالي الغربي للخانقاة 
المذكورة وهو من الأبواب الجميلة ذات المقرن�صات. ومحمد الحبال الذي ورث هذه المهنة اأبا عن جد 
وظل يعمل في ترميم الآثار حتي توفي. وقد قام بر�صم مدخل ق�صر قو�صون )�صكل 95( ومدخل مدر�صة 

ال�صلطان ح�صن )�صكل 96( على �صعوبتهما)54(.

به  ولد  الإ�صلمية في مجتمع  العمارة  في  المعماري  به  يقوم  الذي كان  الدور  �صبق ذكره  ما  يو�صح 
وت�صبع باأفكاره وقيمه، وبالتالي كانت لديه القدرة على تقديم منتج له خ�صائ�س وا�صحة يتطور مع تطور 
لتوفير  كاأداة  وتوظيفها  منا�صبة  �صكلية  اإلى  الخام  المادة  تحويل  هو  هنا  بالمنتج  والمق�صود  المجتمع، 
متطلبات الم�صتخدم، اإن اآلية تحقيق المنتج هنا تقوم على تغيير حالة مادة خام منتزعة من الطبيعة، عن 
طريق معرفة موروثة اجتماعيا ومكت�صبة من خلل التعامل نف�صه. ويتحقق هذا التعامل حينما ت�صتقطب 

مقومات متعددة بثلثة مقررات، وهي:

- 1 الفرد الموؤدي، كالمعمار والحرفي، والفرد المتلقي المنتفع من المنتج المعماري. 

�صكل )96( تفا�صيل من مدخل مدر�صة ال�صلطان ح�صن�صكل )95( مقرن�س مدخل ق�صر قو�صون

-2 الحاجة الجتماعية، اأي اإدراك �صفة ما يحتاجه المجتمع من العمارة وتحديده كمطلب يمكن 
تلبيته �صمن ظروف واإمكانيات المجتمع. ي�صمل المطلب الناحيتين المادية والفكرية، بما في ذلك تاأمين 

النواحي العاطفية والهوية والمتعة. 

-3 التقانة الجتماعية، وتت�صمن مقوماتها: المادة الخام، معرفة خ�صائ�س المادة، �صلوكية التعامل 
مع المادة، معرفة تحديد المطلب الجتماعي والموقف منه)55(. 

تعامل المعمار الم�صلم مع هذه المقررات بكفاءة عالية، فقد اأدرك بنية المتطلبات الجتماعية، وكان 
الم�صتخل�صة  الخام  المادة  وطوع  المتلقي،  حاجة  تلبي  عمارة  عنه  نتجت  المتلقي  مع  فكري  حوار  له 
التا�صع ع�صر ليقتله دفعة دفعة. كان النبهار  القرن  البيئة لتخدم العمارة. هذا الحوار �صرعان ما جاء  من 
بالغرب هو محور الحياة في هذا القرن، وكانت العمارة هي الحلقة التي نفذ من خللها الفكر الغربي بما 
يحمله من قيم ومفاهيم اإلى المجتمع، ومن العبث القول اإن العمارة الوافدة علينا من الآخر ل ت�صلح كلها 
لنا؛ لأن في المعمار الغربي تجارب تحاول تقديم منتج يفيد الب�صرية، �صواء بابتكار مواد بناء م�صتحدثة 
اأو بابتكار ت�صميمات جديدة لم يعرفها الإن�صان من قبل. ولكن الم�صكلة تكمن في  ورخي�صة وعملية، 
ذلك المعماري الذي ان�صاق تماما للنمط الغربي دون وعي منه بالفروق البيئية على �صبيل المثال، اأو حتى 

اختلف القيم والأعراف والتقاليد. 

تاأثرت مدر�صتهم كالمهند�س خانة في م�صر  اأو  ب�صفة خا�صة،  العرب في فرن�صا  المعماريون  در�س 
بالمدار�س الفرن�صية، كما كان للمهند�صين الأجانب دور في نقل طرز العمارة الغربية اإلى الدول العربية. 
تركزت الدرا�صات الهند�صية المعمارية في مدر�صتين في فرن�صا، الأولي مدر�صة البولي تكنيك اأو مدر�صة 
الهند�صة، والثانية مدر�صة الفنون الجميلة اأو البوزار. كانت النظرية المعمارية في مدر�صة الفنون الجميلة 
مبنية على المبداأ التقليدي الكل�صيكي للفكرة التي اعتبرت الجمال المطلق يمكن اأن يوجد عقليا فقط. 
ويحاول الفنان التعبير عن هذا المبداأ في عمله معتمدا على موهبته وقدرته الإبداعية ونماذج موجودة في 
الخلق، عندما ر�صم زيوك�ص�س  لي�صت كاملة ويقت�صر دورها على الإحياء فقط ولي�س  الطبيعة. والطبيعة 
هيلين كما تقول الخرافة اختار اأع�صاء من خم�س حوريات كموديلت جميلت. كان الفنان عندما ي�صع 
ت�صوره للفكرة في عمل فني ي�صاعده في ذلك مبادئ بنيت على الطبيعة مثل قوانين التماثل، الن�صب، 

التجان�س، النظام. 



228229

ل�صتنباط  الطبيعة  اإلى  ينظر  "الفكرة"بينما  عك�س  في  الحرية  الكل�صيكي  التقليدي  للفنان  كان 
المبادئ والأ�صكال. ولم يكن لطالب البوزار نف�س الحرية بدل من ذلك قدمت له مدونات العمارة ال�صخمة 
التي �صجت الأعمال الرائدة الكل�صيكية واأعمال ع�صر النه�صة "الرين�صان�س" وهي اأعمال تكر�س ال�صلطة 
المطلقة. كان على طالب البوزار في هذا الإطار الختيار من هذه المدونات. كان اإبداع الطالب في البوزار 
ينح�صر في البحث عن التجديد في ترتيب الفراغات، وو�صع تنظيم متكامل للمبني بعد درا�صة م�صتفي�صة 
لأعمال معماريين بارزين اأمثال بلديو فتروفي�س، وكذلك الطلبة ال�صابقين المتميزين في المدر�صة الذين 
كانوا يمار�صون اإبداعاتهم الخا�صة من خلل اختيارهم لأنظمة وزخارف تعبر اأف�صل تعبير عن �صخ�صية 

المبني. 

للمبني،  المختلفة  والم�صتويات  المختلفة  الأجزاء  يربط  اأن  ي�صتطيع  الذي  هو  طالب  اأف�صل  كان 
الطراز لتكوين مبني ذى �صخ�صية متكاملة، تحولت  تفا�صيل  الواجهة، وكذلك  القطاع مع  الم�صقط مع 
العمارة هنا اإلى ما ي�صبه اللغة التي يختار منها الطالب مفردات يوفق بينها، وهو هنا لي�س لديه حرية الإبداع 
اثنتين في  اأو  اإلى مادة  البوزار على مدي �صنين طويلة يخت�صر  الذي يدر�س في  المنهج  والختيار، كان 
اأي عمق. فقد �صلبت تماًما  اإلى مادة م�صطحة ب�صيطة لي�س بها  البولي تكنيك، وبالتالي تحولت العمارة 
ب�صكل محدود في محاولة  البوزار  مار�صه طلبة  العمارة والذي  الذي يقف وراء  بالفكر  الخا�صة  الفل�صفة 
للو�صول اإلى الجمال الكامل. اخت�صر هذا اإلى مرجع ق�صير و�صريع عبارة عن كتالوج اأو دليل. اأحد هذه 
الكتالوجات اأعد �صنة 1800م وبه ت�صميمات متعددة لوحدات معمارية ومبان تحولت من خللها العمارة 
اإلى مادة نمطية جاهزة لإنتاج الحلول لأي م�صكلة معمارية، فقد اأ�صبحت العنا�صر المعمارية تجمع كقطع 
روح،  بل  نري عمارة  واأ�صبحنا  غير موجودة،  العمارة  منها  تت�صكل  التي  الكيمياء  فاأ�صبحت  الماكينة. 

عمارة تت�صكل من المادة فقط.

تبنت مدر�صة المهند�صخانة في م�صر، وهي اأول مدر�صة عربية تدر�س العمارة وفقا للنمط الغربي، هذا 
المنهج منهج البولي تكنيك، وذلك بدون اأي تغيير يذكر للمواءمة مع البيئة والأعراف والتقاليد المعمارية 
الموروثة، ن�صتطيع اأن نري هذا من خلل �صخ�صية على با�صا مبارك)56( اأحد خريجي هذه المدر�صة في 
القرن التا�صع ع�صر)57(، كما در�س في فرن�صا في مدر�صة الطوبجية والهند�صة الحربية)58(. تولي على با�صا 
مبارك من�صب ناظر المهند�صخانة في الفترة من 1850 اإلى1854م فقام باإعادة ترتيبها وترتيب مناهجها)59(، 

كتابه في  مبارك  األف على با�صا مبارك عام 1882م كتاب "تذكرة المهند�صين وتب�صرة الراغبين"  تناول 

ال�صئون المعمارية وتفا�صيلها ور�صومها وم�صطلحاتها. بداأه بالتعريف بالقناطر اأي العقود واأنواعها ومواد 
اأورد  وكذلك  مقاومتها.  ح�صاب  و�صرح  وخ�صورات،  ومفتاح  و�صنج  وبغلة  كتف  من  وتفا�صيلها  بنائها 

اأ�صماء مواد البناء واأنواعها من اأحجار ورخام واآجر وما يتحمله كل ملليمتر مربع من هذه المواد. 

اآبار  اأ�صا�صتها من حفر  اأنواع تربة الأر�س وما ينا�صب  وفي الف�صل الذي عقده عن الأ�صا�س �صرح فيه 
الواجب  الجير  ونوع  والدق�صوم  العجالي  الدب�س  من  يلزمها  ما  وذكر  عيوبها.  ومعالجة  مج�صات  عمل  اأو 
ر�صومات وقطاعات.  مع  الخ�صب  تقافي�س من  اأو  بالخوازيق  الماء  التاأ�صي�س في  ا�صتعماله، و�صرح طريقة 
مع  بالحجر  البناء  ذكر  كما  باأنواعها،  والحمرة  الجير  حرق  وطرق  الطوب  واأنواع  الأحجار  اأنواع  وذكر 
م�صطلحاته الفنية المعمارية من مدماك وروم واأربطة بالزوانان والد�صر، وقبقبة المدماك وغير ذلك، كما 
الر�صومات والقطاعات رجح على مبارك في كتابه  بالطوب. والكتاب مزود بعدد من  البناء  �صرح طريقة 
الطراز التو�صكاني ب�صبب ب�صاطته الن�صبية، قدم مبارك في كتابه كل ما كان مطلوب من الطالب اأن يعرفه عن 
الطراز، خا�صة المعادلت التي توؤدي به اإلى اإيجاد الن�صب ال�صحيحة الخا�صة بهذا الطراز، ولكنه لم يتعامل 

مع علقة هذا الطراز باأنواع المباني المختلفة واأي من النظريات يمثلها، ومن اأين اأتت)60(. 

بعد 25 عاما كتب اأ�صتاذ اآخر في المهند�صخانة وهو محمد عارف كتابا اآخر في العمارة، وهو كتاب 
"خل�صة الأفكار في فن المعمار" جاء الكتاب في اأربعة اأجزاء الأول منها خا�س بمود العمارة والثاني في 
اآلت العمارة، والثالث في اإن�صاء المباني، والرابع في العمارة. وقد جمع مادة كتابه مما كتبه اإبراهيم بك 
لينان اأحد م�صاهير مهند�صي ديوان الأ�صغال العمومية في م�صر واإلى ما كتبه على با�صا مبارك، وخفاجة 
بك مدر�س العمارة بنف�س المدر�صة، واإ�صماعيل با�صا م�صطفي الفلكي الذي �صيد مر�صد حلوان الفلكي، 

وم�صيو رينو الفرن�صاوي. 

كان  وما  الم�صرية  والمحاجر  والرخام  الأحجار  اأنواع  الأول،  الجزء  في  الموؤلف  ا�صتعر�س  وقد 
كانت  الذي  الرخام  اأنواع  م�صر. وتحدث كذلك عن  دقيق عن محاجر  اإح�صاء  اإيراد  مع  منها  ي�صتخرج 
ت�صتورده م�صر في عهده، والمباني التي ا�صتغل فيها هذا الرخام كجامع القلعة وم�صجد الح�صين، واأو�صح 
في هذا الجزء عيوب الأحجار والرخام وطريقة معالجتها. وتناول كذلك الكلم عن الطرق الم�صتخدمة 

في م�صر للح�صول على اأحجار البناء والرخام، وطرق �صناعة الطوب، كما تحدث عن الجير والجب�س 
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المونة والدق�صوم مع  الرمل والحمرة وخر�صانة  وطرق حرقها وخوا�س كل منهما، وكذلك تحدث عن 
تو�صيح ن�صب المونة في العمارات الأهلية والأ�صغال ال�صناعية. 

وخ�ص�س الموؤلف الجزء الثاني للآلت الأ�صلية الم�صتعملة في رفع الأثقال من بكر وعيارات )جملة 
بكرات( وملفيف )ا�صطوانة رفع( واآلت نزح المياه والكراكات. وختم هذا الجزء بالحديث عن الور�س 
اأما  اإجمال.  المواد  مقاومة  لح�صاب  جداول  عن  عبارة  مهمة  ملحق  والثاني  الأول  وبالجزء  وترتيبها. 
الجزء الثالث فقد قدم له عارف ب�صرح المبادئ العامة للمباني ال�صكنية، وتحدث عن مواد البناء وال�صروط 
الواجب اتباعها في اأ�صغال عمارات تفتي�س الأ�صغال. وقدم و�صف تف�صيلي للحوائط المعمارية المبنية من 
الطوب اأو الدب�س اأو الخر�صانة اأو التخا�صيب وهي ما تعرف بالحيطان البغدادلي وال�صوي�صي. وتحدث عن 
الطرز المعمارية كالطراز الدوري والأيوني والكورنثي. ثم تناول العقود والقباب والجملونات باأنواعها، 
ثم تحدث عن الحليات وال�صبابيك والدهانات باأنواعها. وقدم الجزء الرابع ببيان للأ�صول العامة والقواعد 
ذلك  بعد  وانتقل  العربية.  والعمائر  الفرعونية  العمائر  ثم تحدث عن  المباني وزخرفتها،  لر�صم  المتبعة 
اإلى ت�صميم الحارات وال�صوارع العمومية والم�صت�صفيات والمباني الحكومية كافة. بداأ عارف كتابه من 
المعارف الب�صيطة اإلى المركبة من مواد البناء والحوائط والأ�صقف وغيرها، وكيف يربط بينها المهند�س 
لي�صكل مبني معماري يتكون من غرف ومداخل و�صالت و�صللم اإلى اآخره)61(. يلحظ اأنه في كتاب 
عارف لم يظهر ف�صل تام بين الهند�صة المعمارية والمدنية والإن�صائية، بل يبدو اأن هذه التخ�ص�صات كانت 

متداخلة، وكان يقوم بها المهند�س المعماري. 

كان ل�صتعانة ال�صلطات الوطنية كما حدث في م�صر اأو الحتلل الأجنبي كما حدث في الجزائر 
وتون�س، دور في تر�صيخ نقل العمارة الغربية كما هي في المجتمعات العربية، فير�صد على با�صا مبارك في 
م�صر دخول الأجانب وتزامن ذلك بتغير �صور المباني، فقد بني كل مهند�س ما ي�صبه بناء بلده، فتنوعت 

�صور المباني وزينتها وزخرفتها، وكذا تغيرت المفرو�صات الثمينة)62(. 

كان ع�صر النه�صة في اأوروبا بداية لرتقاء المعماري مرتبة مرموقة في المجتمع، تمثلت في �صخ�س 
بلديو في اإيطاليا، وبيرولت في فرن�صا ورين في اإنجلترا، حدث ف�صل بين مرحلة الت�صميم والإنتاج، كان 
هذا ب�صبب ظهور المعمار الأكاديمي والتمهن الرفيع، نظير العامل الحرفي المتوا�صع الذي يقوم بمرحلة 
تطبيق ما ي�صعه المعمار المحترف، فاأ�صبح المعمار يتعامل مع العمارة كفكر مع فكر، اأي تترجم الفكرة في 
مخا�صة الدماغ اإلى ر�صوم على الورق، وهذا التعامل ل يمثل اأكثر من مرحلة تدوين الفكرة، بينما الحرفي

الذي ينفذ ي�صخر عند تعامله مع المادة الخام فكًرا، تم تحقيقه له م�صبًقا. �صبب هذا اأحداث ازدواجية في 
�صخ�صية المعمار التقليدية. وما اإن ظهرت هذه الزدواجية، واأ�صبح تعامل المعمار الأكاديمي بمعزل عن 
متطلبات المادة المبا�صرة، اأ�صبح، تبعا، اأو ب�صببه، فكًرا يتعامل مع فكر دون اأن يخ�صع هذا الفكر، في اآنية 
تهيئة الفكرة، اإلى متطلبات المادة. اأي اأ�صبح حّرا في مخا�صات الفكر حين يقدم على تهيئة ا�صتراتيچية 
الإنتاج، وبهذه الحرية، اأو بقدر ما منح نف�صه من حرية فكرية عند التعامل مع �صرورات المطلب والمادة، 
فقد تما�صه مع الواقع. وقد تمثل هذا في ظهور عنا�صر زائفة في العمارة النه�صوية، اأي عنا�صر تظهر كما 
لو كانت اإن�صائية بينما في واقعها ل توؤدي هذه الوظيفة. ظهر هذا الزيف في اأعمال قادة الفكر النه�صوي، 

ويتمثل في عمارة بلديو ومايكل اأنجلو ورين وغيرهم)63(. 

واإن اأدي ظهور الع�صر النه�صوي اإلى تغير جذري في العلقات الإنتاجية، فاإن ظهور المكننة اأدي اإلى 
تغير اأكثر جذرية في هذه العلقات. واإن اأدي ظهور الت�صخ�س اإلى عزل المعمار الأكاديمي عن مرحلة 
ا مت�صاعًدا  الإنتاج ، فاإن العلوم المعا�صرة، ب�صبب تزايد كمياتها و�صرعة تو�صعها وتنوعها، اأحدثت تخ�ص�صً
ومركًبا مما اأدي اإلى تجزئة وظيفة المعمار، كفكر وممار�صة. فيما يلي بع�س التغيرات، وتاأثيرها في دور 

المعمار الأكاديمي في المجتمع المعا�صر كما حددها رفعة الجادرجي:

1- اأخذ ما كان من تغير في دور الن�صوء في ع�صر النه�صة يتفاقم في ع�صر المكننة والعلوم المعا�صرة. 
اأ�صبح الت�صخ�س حالة عامة ومقبولة من قبل مختلف الم�صتويات الفكرية في المجتمع، ولذا تنوعت 
المدار�س والتجاهات المعمارية. بل اأ�صبح هم المعمار الأول ل اإظهار تفرده عن الآخر فح�صب، 
بل اإظهار تفرده في كل عمل يحققه، ول يكتفي بتجاوز المرجعية القائمة بل كذلك اأ�صبح يتجاوز 
المرجعية التي �صبق له اأن ا�صتحدثها، ويتمثل هذا في التغير الذي حققه كوربوزيه في طراز ت�صاميمه. 

2- كان دور الحرفي قد انق�صم اإلى ذلك المنتج الأجير والمعمار الأكاديمي، اأي تخ�ص�س المعمار في 
تحقيق الروؤية للمنتج المعماري، بينما حدد دور المنتج الأجير في اإنتاج دون فكر يخ�صه، وبدون 

تما�س مبا�صر مع فكر المعمار الأكاديمي. 

ظهور  في  التجزوؤ  هذا  ويتمثل  وتجزاأت،  الخت�صا�صات  تو�صعت  فقد  العلوم  تقدمت  ما  وبقدر   -3
المهند�س الإن�صائي والكهربائي وال�صحي وال�صوتي والم�صاح وغيرها من الأدوار. 
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4- اأدي ا�صتحداث المكننة في الإنتاج اإلى فقدان العلقة ال�صبريانية cybernatics في الإنتاج، اأو 
تخفيفها اأو تقطيعها. 

يت�صف الإنتاج التقليدي، اأي ما قبل المكننة، باأنه ا�صتند اإلى طاقة م�صدرها المبا�صر ج�صدية الفرد 
الموؤدي، ولذا هناك تما�س مبا�صر وتوجيهي في عملية تغير حالة المادة الخام عند اإجراء مرحلة الإنتاج، 
اأي هناك تفاعل �صبرياني لمختلف مراحل الإنتاج. اإذ في كل حركة جزئية يحققها الفرد، تلحقها فترة 
تاأمل اآنية ي�صتعر�س خللها الفكر ما كان حققه، ويقيمه. وتبًعا لهذا يقدم الفكر وينظم �صلوكية الحركة 
اللحقة، في اتجاهها، و�صرعتها، و�صدتها، اأي هناك ح�س مبا�صر واآني في كل حركة تحقق تغييًرا في 

حالة المادة الخام)64(. 

الخت�صا�س  متطلبات  بين  التوفيق  من  تمكنوا  الذين  المعماريين  من  قلة  وجود  هذا  على  ترتب 
المتخ�ص�صين  المجتمع �صنفان من  هنا ظهر في  المجتمع عامة، ومن  الفرد ومتطلبات  اإن�صانية  ومتطلبات 
الفنان والعالم والمثقف، وهو يتعاطف  التقني، فالأول هو  العمارة: المعمار المثقف، والمعمار  في مجال 
للعمارة،  جيًدا  منتًجا  اأ�صبح  الذي  التقني،  المتخ�ص�س  والآخر،  لمجتمعه،  الح�صارية  المتطلبات  مع 
ال�صميرية للمجتمع، ول تتذاوب همومه وتتداخل مع متطلبات  الح�صية،  المتطلبات  وهو غالًبا ما يجهل 
المجتمع ال�صميرية والح�صية. فهو من ناحية اأخري ح�صر المعلومات التي يتعامل معها ومن خللها �صمن 
ال�صخ�صي.  الم�صتوي  الخت�صا�س، فقد ح�صر اح�صا�صاته، في تخ�ص�س معين، وح�صر معظم همومه في 
فاأ�صبحت روؤيته لح�صارة مجتمعه وثقافاتها، مختزلة ومتحيزة، واإحداثاتها مجردة من واقعيات تاريخياتها. 
واقعية  بمعزل عن  العمارة،  اإطفاء حاجة  في  المجتمع  فكر  المعا�صرة، وهم  غالبية معماريي  اأ�صبح  وبهذا 

متطلبات مجتمعهم، الوجدانية والح�صارية خا�صة.  

الر�صومات  اإلى  الت�صميم  من  البناء  عملية  مراحل  بين  الكامل  الف�صل  ظهر  الحداثة  عمارة  وفي 
التنفيذية، ومرحلة التنفيذ ذاتها بعيدا عن م�صاركة الم�صتعمل في البناء، هذا الف�صل هدفه الأ�صا�صي هو 
الرغبة في التحكم وال�صيطرة على مراحل العملية كافة. وبالتالي تحولت العمارة ذاتها اإلى مهنة تحوي 
مجموعة من التخ�ص�صات والت�صعبات، ومن اأداه طبيعية للبناء وال�صكن اإلى محاولة ال�صيطرة والتحكم في 

عمليات متتالية لإخراج منتج معماري. 

النتاج الطبيعي لهذا التحكم العقلي وال�صيطرة على العملية الت�صميمية، هو التب�صيط ال�صديد

والمتعمد والمعتمد على التكرارية في التفا�صيل، وكذلك فاإن نظم الإن�صاء واإدارة عملية البناء. وفي اإطار 
فكر التحكم وال�صيطرة اأعطي الملمح الرئي�صية لل�صورة الإن�صائية والتخل�س من الحوائط الخارجية ليحل 
محلها الزجاج، لم تحدث عمارة الحداثة اأي نوع من التحاور مع اأفراد المجتمع فهي لم تعبر عن علقة 
تبادلية بين المبني والإن�صان واإنما عبرت عن اآراء فردية ومجموعة من ال�صمات الأحادية التكافوؤ تمثلت 

في العديد من ال�صور)65(. 

واإمكانات  متطلباتها  في  ال�صعوب  ت�صاوي  الكثيرة،  افترا�صاته  بين  من  الحداثة،  فكر  افتر�س  لقد 
والح�صارية  والثقافية  الإقليمية  الخ�صو�صية  العتبار،  بنظر  النظري  ياأخذ موقفه  لم  ولذا  تلبية حاجاتها، 
وال�صناعية، ول خ�صو�صية تحديد الهويات الإثنية والوطنية والتراثية واإبرازها ودعمها، ولم يراع كذلك 
الإمكانات القت�صادية والحالة ال�صيا�صية لكل منها)66(. ويري رفعة الجادرجي اأن العمارة الحديثة الدولية 
على ثورة فكرية تقدمية اإن�صانية ومع ذلك فقد تجاهلت الخ�صو�صية الإقليمية، واأكثر من ذلك افتر�صت 
اإزالته كليا، وذلك  باأن متطلبات المكننة المعا�صرة ت�صتلزم اختزال التنويع اإلى حده الأدنى، اإن لم نقل 
حد  على  الجتماعية  والمتطلبات  المكننة  متطلبات  مع  الفكر،  هذا  ت�صوره  كما  الإنتاج،  توافق  بق�صد 

�صواء)67(. 

فينتوري،  الأمريكي روبرت  المعمار والمنظر  اآخر ت�صدره  نبرز فكًرا  الع�صرين  القرن  في �صتينيات 
والذي نظر باأن الحداثة الدولية، كموقف فكري، غير قابلة للإ�صلح، وق�صد بهذا باأنها بحكم طروحاتها 
التي ترف�س التنويع والتعقيد المركب في التكوين الب�صري، فاإنها ل تتمكن من ا�صتحداث عمارة اإن�صانية.  

التركيب  معقد  �صكل  من  عنه  ينبثق  وما  ال�صكلي  التكوين  في  الحا�صل  التناق�س  باأن  فنتوري  بين 
يمكن تحقيقه باإدخال بع�س المعالم من موقف تاأملي قد ل يكون بال�صرورة عقلنّيا، واإن هذه المعالم التي 
اأنها تخ�س وظيفة نفعية معينة. فقد دعا اإلى  اأو  اأو تتوافق فيما بينها،  يتم دمجها قد ل تن�صجم بال�صرورة 
تحرير ال�صكل من جدلية اأحداثه اأ�صًل، اأي ل �صرورة اإلى اإخ�صاع ال�صكل لمتطلبات التقانة اأو المطلب 
الجتماعي. بل التركيز على اختيار الإرادة الحرة لفكر الفرد لوحدها، لذا فاإنه يكون موقًفا ل عقلنّيا. 
من هذا الموقف النظري ن�صاأت عمارة ما بعد الحداثة. و�صرعان ما فتحت الأبواب اأمام التعامل الحر مع 
�صكلية ال�صكل، وجاعلة اإ�صقاط معالم ملت�صقة من مختلف الطرز والعهود ول�صقها اأمًرا مباًحا وم�صروّعا. 
تمكن ب�صبب ذلك بع�س رواد ما بعد الحداثة من توليد �صكليات معمارية متميزة لما تفردوا به من مهارة 
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قوة  اإثارة  بق�صد  البذخ  المعمار مح�صوًرا في ممار�صة هدفها  اأ�صبح هدف  ت�صميمية متفوقة.  واإمكانيات 
راأ�صمال متراكم، يتمثل في اأبنية البنوك والمنظمات التجارية وال�صناعية وبهرجتها)68(. 

اأن نطلق علية التجربة المعمارية  حدث ت�صوه معماري في الدول العربية فل يوجد حالّيا ما يمكن 
اأن نعتبرها نموذًجا يمكن الحتذاء به، ولكن توجد محاولت من بع�س  العربية المتكاملة التي يمكن 
العمارة  نماذج  من  الأحيان  بع�س  في  ا�صتمد  اإ�صلمية  عربية  خ�صو�صية  ذى  معمار  لإيجاد  المعماريين 
فهم  مع  �صديد  وتاأمل  لتفكير  نتاًجا  كان  اأو  فتحي،  في عمارة ح�صن  الحال  هو  الريف كما  في  التقليدية 
عميق لخ�صائ�س العمارة التراثية كما هو الحال في تجربة رفعة الجادرجي اأو كان محاولة لع�صرنة العمارة 

التراثية كما هو الحال في تجربة �صامي عنقاوي. 

ح�صن فتحي 

لقي ح�صن فتحي �صهرة وا�صعة في العالم ب�صبب اإ�صراره على تقديم عمارة بديلة ورف�صه المطلق للنقل 
الحرفي من العمارة الغربية، اإن ما تميز به ح�صن فتحي عن غيره هو اإح�صا�صه المرهف بالإن�صان الذي يبني 
من اأجله العمارة، فجاء كتابه الأكثر �صهرة عمارة الفقراء)69( ليتحدث عن عمارة الب�صطاء وتجربتهم التي 
اأفكاره، ولكنه كان ذا روؤية عميقة  تر�صخت عبر قرون طويلة من التجربة، عاني ح�صن فتحي من عزلة 
بمفاهيم  عميق  اإيمان  يدعمها  كان  العاطفية،  الجوانب  في  مغالة  البع�س  اعتبرها  وا�صحة  ثابتة  ومبادئ 
اأ�صبحت مقبولة على نطاق وا�صع اليوم كمفهوم العمارة البيئية)70(. ونحن نن�صي اليوم اأن هذه المفاهيم 

كانت تعتبر ثورية حين نادي بها ح�صن فتحي. 

مجالت،  عدة  في  �صهرته  وذاعت  المهند�صخانة)71(،  من  وتخرج  1900م،  عام  فتحي  ح�صن  ولد 
الأ�صالة  اأو  التراث والح�صارة،  اأو  المحلية،  الثقافة  اأو  ال�صحراء،  اأو تعمير  البيئة  اأو  والعمارة،  الفن  منها 
والمعا�صرة، اأو التكنولوجيا المتوافقة، اإل وذكر ا�صم ح�صن فتحي، وهذا يجعلنا اأمام عبقري، فقد كان 
تامة، كال�صعر  اإجادة  له دراية بعدة لغات، وله عدة هوايات يجيدها  الجوانب،  ثقافة وا�صعة ومتعددة  ذا 
والر�صم والت�صوير وتربية الخيل وغيرها، وهو ما �صاعده على تكوين روؤية متعددة الجوانب والأبعاد، واإلى 
تكوين عقلية متوقدة ووجدان مرهف ال�صعور، وكل هذا جعل منه تركيبة فريدة، وعبقرية نادرة تج�صدت 

في روؤيته للعمارة والإن�صان والعلقة بينهما. 

لوحة )160( ح�صن فتحي

للح�صول على  ي�صعى  برغم كونه ل  متوا�صل  العمل  وداأبه على  تنتهي،  ودرا�صاته ل  اأبحاثه  كانت 
اأو يجد  اأن يتعلم منهم  اأو  اأن يعطيه �صهادة  باإمكانه  الغرب  باأن  اأو مكانة علمية، بل لم يكن يوؤمن  �صهادة 
عندهم ما يبحث عنه، ويري اأن اأعمال الأ�صاتذة والممار�صين المتاأثرين بثقافة الغرب، هي اأعمال متفرنجة 
وغريبة عن المكان، وعن ثقافتنا. وهذا ما دعاه في وقت كانت الغالبية العظمي من رواد العمارة في عالمنا 
العربي والإ�صلمي، من الأجانب والعرب يعملون على الأ�صول الغربية، دعاه اإلى البحث والدرا�صة في 
والعمارة  الم�صرية  والعمارة  ال�صحراوية  والمدن  النوبة  في  التلقائية، خا�صة  المحلية، كالعمارة  عمارتنا 
الإ�صلمية، ووجد فيها حلوًل فنية وتقنية في غاية من الجمال والكفاءة، ووجد فيها اأبعاًدا لم تكن تحظ 
مناخ  توفير  وت�صتطيع  البيئة  تراعي  اأبعاًدا  وجد  الغربي،  العلم  لها  يتعر�س  ولم  ال�صاحة،  على  بالهتمام 
لطيف دون اللجوء اإلى تكييف الهواء �صناعّيا، وحلوًل تتعامل مع اأن�صطة الإن�صان الحياتية، وتاأ�صل ثقافته 
وتنميها، وبها من الإبداعات ما ل يمكن ح�صره وكاأنها ترجمة ل�صخ�صية الإن�صان الم�صلم وروؤيته للحياة. 
فاإن  العيون،  اأ�صود  ال�صعر،  اأ�صود  الوجه،  اأ�صمر  اأ�صيًل  عربّيا  اإن�صاًنا  كنت  )اإذا  بكلماته  ذلك  عن  ويعبر 
بنات اأفكاري تكون مثلي لأنها نابعة، اأما اإذا ظهرت بنات اأفكاري بي�صاء اللون، �صعرها اأ�صفر، وعيونها 
خ�صراء، فاإنها تكون غريبة عني ويقال عليها بنت حرام()72(. والحال في العمارة كذلك فاإذا كنت عربًيا 
م�صلًما ولي ثقافتي وخ�صائ�صي الطبيعية، ولي متطلبات معي�صتي واأ�صلوب حياتي، فاإن العمارة التي اأحيا 

فيها يجب اأن توافقني وت�صابهني. 
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واإذا كان العلم المت�صعب المت�صابك مع الأبعاد الفنية ي�صكلن مًعا اأر�صية خ�صبة لظهور الأفكار، اإل 
تنفيذ والتحقيق على  بتجربة عملية، بمحاولة  اإل  النظريات والدرا�صات، ول تكتمل  اأنها تظل في دور 

اأر�س الواقع، وباحتكاك فعلي مع الإن�صان والمكان والإمكانات. 

والتطبيق،  النظرية  بين  دائم  احتكاك  في  وفل�صفاته  اأفكاره  فكانت  فتحي،  به ح�صن  قام  ما  وهذا 
الحلم والواقع، وكانت البداية في مدينة الأق�صر في �صنة 1942م لإن�صاء قرية القرنة الجديدة لينتقل 
اإليها اأهالي القرنة بعيًدا عن وادي الملوك الأثري)73(. حاول ح�صن فتحي في هذا الم�صروع تطبيق فكرة 
البناء الجماعي باأن تتحول عملية التعمير اإلى عملية ذاتية تنبع من النا�س اأنف�صهم بثقافتهم وبا�صتخدام 

المواد المتاحة لهم وهي الطين وبتقنية ب�صيطة ل تعتمد على الميكنة الم�صتوردة. 

وتجربة م�صروع القرنة لم تكتمل ولم يقبلها الكثيرون اإل اأنها تعتبر نموذًجا يدر�س اليوم في المعاهد 
المعماري  والمهند�س  المالك  بين  العلقة  اإر�صاء  اإعادة  فيه  فتحي  ح�صن  حاول  العالم،  في  الهند�صية 
الر�صومات  كل  باإعداد  الت�صميم  اإدارة  تقوم  الر�صمية،  البناء  م�صاريع  باأن  هذه  محاولته  وف�صر  والحرفي، 
التف�صيلية وت�صلمها اإلى اأحد المقاولين، الذي يكون عليه اأن يتبعها بالحرف، تحت اإ�صراف المهند�صين 
والمقاول.  والم�صرف  الم�صمم  بدور  يقوم  فتحي  فقد كان ح�صن  القرنة  اأما في  الموقع.  المعماريين في 
ما  كل  فاإن  وهكذا  نف�صه.  المعماري  المهند�س  مثل  مثلهم  الإن�صاء  عمليات  بكل  ملمين  البناوءن  وكان 
البناءين  يعطي  واأن  المنفردة،  للبيوت  الأر�س  على  الأفقية  الم�صاقط  ير�صم  اأن  فتحي  ح�صن  على  كان 

الرتفاعات، والر�صومات المظللة لبلوكات المجاورة العائلية. 

والعودة  التراثية  البناء  طرق  ا�صتخدام  مزاياها  اأعظم  اأحد  اأن  التجربة  هذه  عن  فتحي  ح�صن  ويذكر 
بالحرفيين اإلى عمل الفريق مع المهند�س المعماري، عندما يفعل المهند�س ذلك يتحرر من اأعمال كان قد 

اأخذها على عاتقه بل �صرورة)74(.  

للعادة عند  المماثل  فالتراث عنده هو  للتراث،  فتحي  نظرة خا�صة لح�صن  القرنة من  نبعت تجربة 
اإن يتم اتخاذ قرار فني،  باأن يحرر الفنان من القرارات الحيوية. وما  التاأثير  الفرد، وهو في الفن له نف�س 
مفيد،  نحو  على  اأخري  مرة  يتخذ  اأن  يمكن  ل  فاإنه  اتخذه،  الذي  ومن  اتخاذه  وقت  عن  النظر  ب�صرف 

والأف�صل اأنه ينبغي اأن يمرر اإلى مخزن العادة العام. فل ي�صغلنا لأكثر من ذلك. 

يرادف  ل  وهو  قديمًا  طرازًا  بال�صرورة  لي�س  التراث  اأن  يذكر:  المعماري  الطراز  ن�صاأة  كيفية  وعن 
الركود. وفوق ذلك، فاإن التراث مما ل يلزم اأن يرجع اإلى ما �صبق بزمن طويل واإنما قد يكون مما بدى 
من وقت جد ق�صير. فبمجرد اأن يجابه اأحد العاملين بم�صكلة جديدة، ويتخذ قراًرا بكيفية التغلب عليها، 
يكون قد تم اتخاذ الخطوة الأولي في اإر�صاء تراث. وعندما يقرر عامل اآخر اتخاذ نف�س الحل، فاإن التراث 
يكون في حركة، وحين يتبع رجل ثالث الرجلين الأولين وي�صيف اإ�صهامه، ي�صبح التراث وقد تم اإر�صاوؤه 
اإلى حد كبير. وبع�س الم�صاكل ي�صهل حلها، وقد يقرر رجل في دقائق معدودة ماذا يفعل. وهناك م�صاكل 
اأخري تحتاج وقتا، ربما يوما، وربما عاًما، وربما حياة باأ�صرها، وفي كل حالة قد يكون الحل من �صنع 
رجل واحد. على اأن هناك حلوًل في راأيه قد ل يمكن التو�صل اإليها كاملة قبل مرور اأجيال كثيرة، وهاهنا 
يكون للتراث دور خلق يقوم به، ذلك اأنه بالتراث وحده، وباحترام عمل الأجيال الأقدم والبناء عليه. 
اإيجابي نحو حل الم�صكلة. وعندما يحل التراث م�صكلته  اأن ي�صنع بع�س تقدم  يمكن لكل جيل جديد 
ويتوقف عن النمو، يمكننا اأن نقول اإن الدورة قد اكتملت. اإل اأنه في العمارة، كما في الن�صاطات الب�صرية 
الأخرى، وكما في العمليات الطبيعية، يكون هناك من الدورات ما هي في بداياتها فح�صب، واأخري قد 
اأطوار النمو فيما بين الطرفين، وكلها توجد مًعا في نف�س الوقت وفي نف�س  اكتملت، واأخري عند كل 
اأنه  فتحي  ح�صن  ويري  له،  عائق  هو  التراث  هذا  اأن  يعتر�س  األ  المعماري  المهند�س  وعلى  المجتمع. 
عندما تكون كل قوة التراث الب�صري مدعومة بثقل تراث حي، فاإن العمل الفني الناتج يكون اأعظم كثيًرا 
ينبذ عامًدا تراثه)75(.  اأو عندما  اإنجازه عندما ل يكون لديه تراث يعمل من خلله  فنان  اأي  مما ي�صتطيع 
وحدد ح�صن فتحي دور المهند�س تجاه العمارة العربية فهو يري )اأن من اأول م�صئوليات المهند�س العربي 
المعا�صر اأن يرجع �صفة المعا�صرة اإلى عمارته كما كانت في كل ع�صر من الع�صور التي مرت بها عندما 
كانت �صائرة في طريقها، ولتحقيق ذلك يجب اأن ناأخذ العمارة العربية من اللحظة التي تخلينا فيها عنها، 
واأن نعمل على و�صل ما انقطع من �صل�صلة تطورها الطبيعي. . . وبحيث ن�صل بالعمارة العربية اإلى ما كان 

ي�صح اأن تكون عليه ولي�س ما هي عليه()76(. 

تتميز اأعمال ح�صن فتحي )لوحة 161، 162( بقيمها الجمالية العالية برغم ب�صاطتها، وي�صرح ذلك 
باأن هذه النوعية من المباني توافق القوي الناتجة من الت�صكيل، وتتوافق مع الطبيعة والبيئة حولها، وت�صع 

نف�صها في اإطار من الن�صب لجميلة ل يمكن الفكاك منه. 
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لوحة )161( عمارة ح�صن فتحي

لوحة )162( عمارة ح�صن فتحي

توجت حياة ح�صن فتحي التي كر�صها لإعادة الإبداع المعماري من الواقع المحلي والبيئي بح�صوله 
على عدد الجوائز لعل اأبرزها جائزة الرئي�س التي منحتها له موؤ�ص�صة جائزة الآغاخان للعمارة الإ�صلمية 
عام 1980م. ثم الميدالية الذهبية الدولية الأولي الممنوحة من اتحاد المعماريين الدولي)77( عام 1985م، 
كان من اأ�صباب تر�صيح ح�صن فتحي لهذه الجائزة طبًقا لما جاء في تقرير اللجنة التي ر�صحته لها، م�صاركته 
الن�صطة في تح�صين الحالة المعي�صية للإن�صان والق�صاء على المناطق ال�صكنية المتدهورة، والعمل على 
وا�صتمرارية  العقيدة  ور�صوخ  الإ�صرار  وقوة  للكفاح  رمًزا  فتحي  ح�صن  واعتبار  المتخلفة،  الأقاليم  تقدم 
التجربة، وهو ما يفتقده المعماريون العرب. وقد توفي ح�صن فتحي في منزل على لبيب التراثي الذي 

كان به مكتبه واإقامته في حي القلعة في القاهرة عام 1989م. 

رفعة الج�درجي 

الجادرجي،  رفعة  للمعماري  1986م  عام  في  للعمارة  الآغاخان  جائزة  من  الرئي�س  جائزة  منحت 
الذين  النادرين  المعماريين  اأحد  العالم الإ�صلمي. ويعتبر الجادرجي  العمارة في  تقديًرا لم�صاهماته في 
�صبغوا اأعمالهم بتفهم عميق لجذور التعبير الإقليمي الأ�صيل، مع تقدير �صادق للحداثة ومبادئها، كما قد 
اأظهر قدرة فريدة في بلورة ال�صكل والوظيفة وترجمة ال�صيغ المعمارية التقليدية اإلى تعبيرات معا�صرة. 
ل�صخ�صه  المميزة  العمارة  من  فريًدا  نوًعا  واأنتج  الع�صرين،  القرن  مواد  اأعماله  في  الجادرجي  ا�صتخدم 

وللعمارة الإ�صلمية)78(. 

اإليها  يتجه  اأن  التي يمكن  النماذج  فيها  لم يجد  الإنكليزية، ولكنه  المدر�صة  الجادرجي من  تخرج 
تميل  الدولية  والتطورات  التجارة  اإن  تقول:  قاعدة  لنف�صه  و�صع  حتى  ت�صميماته،  منها  ي�صتوحي  اأو 
المحلية  العمارة  تهدم  التي  العالمية  العمارة  الأول  المقام  في  تخدم  التي  اليوم  لعمارة  قاعدة  اإيجاد  اإلى 
والإقليمية والقومية. وعلى جانب اآخر فاإن تكنولوجيا البناء الحديثة اأ�صبحت �صرورة للتطور القت�صادي 
والجتماعي والثقافي للدول النامية( وي�صتطرد الجادرجي قائًل: اإن اإنكار تكنولوجيا البناء الحديثة معناه 
ـ في محال الت�صييد ـ مواد وطرق الإن�صاء التي  تاأخر التنمية، ولكن لكل تقدم جانبه ال�صلبي. ويعني ذلك 
كان  اإذا  اإنه  الجادرجي:  رفعة  وي�صيف  المحلية(.  الطرز  اأو  التقليدية  التكنولوجيا  اأنواع  مع  تتنا�صب  ل 
لكل مرحلة خ�صائ�صها فيجب اأن يكون لكل مرحلة اأ�صكالها المعمارية الخا�صة. ومع الوقت ت�صتقر هذه 
الأ�صكال اإلى اأن تكون في مجموعها طرًزا معينة تميز هذه المرحلة، ومع ذلك فهو يف�صل بين الو�صع بعد 
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الثورة ال�صناعية على اأنها حدث جديد في تاريخ الح�صارة: فيقول: اإن ع�صرنا الحالي ل يجب الحكم 
عليه على اأنه لي�س اإل حلقة من حلقات التطور التاريخي للطرز المعمارية، وذلك لأنه ينف�صل تماًما عن 
حديثة  والدول  النمو  �صريعة  الدول  في  خا�صة  العمارة  في  حادة  اأزمة  في  ت�صبب  الذي  الأمر  الما�صي. 
ال�صتقلل، ويري رفعة الجادرجي الحاجة اإلى التنظيم والتحكم في التطور التكنولوجي بالطريقة التي 

تحقق الحلول البيئية والثقافية الخا�صة في المواقع المحددة، وهو ما ي�صميه ) الحداثة الإقليمية(. 

لوحة )163( رفعة اجلادرجي

لوحة )164( عمارة رفعة اجلادرجي

اإن الجادرجي لم يوؤثر فقط على المعماريين المبتدئين في العراق وتركيا وم�صر، بل اإنه عمل طويل 
وباإخل�س من اأجل تكوين معني نقدي عميق لمكونات التطبيق المعماري في العالم الإ�صلمي اليوم. 
الجادرجي  اأ�صبح  الثقافية،  المعمارية  المفاهيم  اإبراز  نحو  الفكري  واتجاهه  النقدية  اإح�صا�صاته  وبف�صل 
م�صتقًل عن غيره من المعماريين الذين يمار�صون العمارة في العالم الإ�صلمي. فجوهر اأعماله هو فهمه 
الواعي للتعمق اللزم في عملية التطوير الفكري للت�صميم المعماري. اإن الأ�صالة في اأعمال الجادرجي 
في  الجادرجي  اعتزل  لقد  العراقية.  العمارة  لتراث  العميق  والإدراك  الفهم  من  نبعت  قد  )لوحة 164(، 
للبحث  نف�صه  يكر�س  اأن  ي�صتطيع  حتى  العمارة،  مجال  في  الخا�صة  اأعماله  ممار�صة  عن  الحا�صر  الوقت 
والن�صر في مجال العمارة. وقد ن�صر مجلدين باللغة العربية عن �صيرته الذاتية، قد اأعطاهما عنواًنا فرعّيا 
ملئًما هو: بحث في جدلية العمارة، كما �صدر عمله الذي يف�صر به الم�صاريع التي قام بها، والموؤثرات 
ولل�صمولية  الفكرية  للأمانة  وثيقة  يعتبر  والذي  وموؤثرات،  عنوان:مفهومات  تحت  لها  تعر�س  التي 
المتميزة في اأعماله. اإ�صافة اإلى ذلك، فاإن مجموعة اأعماله التي ا�صتخدم فيها النق�س المعدني تقف كاأحد 
الآثار الفنية القيمة لفنان وحرفي ماهر. لقد نبعت قدرة الجادرجي على الإبداع من كونه ممار�صًا موهوبًا، 

ومدر�صًا متعمقًا، ومفكرًا ناقدًا مثقفًا.

�ص�مي عنق�وي 

ولد الدكتور �صامي عنقاوي في مكة المكرمة في عام 1386هـ، وهنا يجب اأن نتوقف فمكة المكرمة 
هي البوتقة التي �صاغت كل طرز العمارة الإ�صلمية في بوتقة واحدة اأخرجت لنا طراًزا معمارّيا له مذاق 
خا�س هو الطراز المكي. ففي مكة ا�صتقر �صناع من بلد �صتي، حاولوا اأن ينتجوا اأف�صل ما لديهم. ومن 
هنا تلقي �صامي عنقاوي اأول در�س معماري وهو تنوع العنا�صر المعمارية التي تن�صهر كما تن�صهر العنا�صر 
درجة  على  عنقاوي  �صامي  ح�صل  خا�س.  طابع  ذات  عمارة  النهاية  في  لنا  لتخرج  المختلفة  الكيميائية 
البكالوريو�س والماج�صتير من جامعة تك�صا�س في العمارة والتخطيط، وح�صل على درجة الدكتوراه في 
العربية  المملكة  اإلى  �صتوتجارت، وعند عودته  لندن. كما در�س في جامعة  المكية من جامعة  العمارة 
العزيز  الملك عبد  الحج بجامعة  اأبحاث  اإن�صاء مركز  اأولها  المنا�صب. وكان  العديد من  ال�صعودية �صغل 
�صتي  في  متكامل  فريق  مع  باحثا  حياته  من  عاما  ع�صر  اأربعة  وتطويره  اإن�صائه  في  ق�صي  والذي  بجدة، 
مجالت العلوم في مجال الحج وعمران مكة والمدينة المنورة ب�صكل خا�س والعمارة الإ�صلمية ب�صكل 
اأعم. ترك عنقاوي العمل الجامعي وف�صل عليه التفرغ للعمل المهني والفكري، وكان نتاج ذلك عدًدا من 

الأبحاث في العلقة بين التراث والعمارة وكيفية توظيف التراث في العمارة المعا�صرة؟
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بلور �شامي عنقاوي مجمل �أفكاره في منزله �لذي �شيده في حي �لخالدية في جدة )لوحة 165، 
ا و�شط غابة من �لعمارة �لغربية. وو�جهة �لمنزل بها درجة عالية من  166، 167( فجاء معماره غريباً
�لتو�زن، �لذي ل يقوم على �لتماثل بحيث يت�شابه جانبي �لو�جهة، في مقيا�ص هند�شي جاف، بل 

نجد �لمدخل عبارة عن دخلة يتوجها عقد مد�ئني تتوجه ميمه، وهذ� �لمدخل جلبه عنقاوي من

 لوحة )167( عمارة �صامي عنقاوي
املنزل اخلا�س به

 لوحة )166( عمارة �صامي عنقاوي  املنزل
اخلا�س به

 لوحة )165( عمارة �صامي عنقاوي
املنزل اخلا�س به 

اأحد منازل جدة القديمة، وعلى جانبي المدخل مك�صلتان، والمك�صلة جل�صة من الحجر الجيري، 
عرفت في مداخل الم�صاجد، وكان يجل�س عليها الك�صالى، ومن هنا جاء ا�صمها، ويتو�صط المدخل الباب 
الخ�صبي الذي يعلوه عتب من الحجر من كتلة واحدة، يعلوه نفي�س، والنفي�س عقد عاتق ب�صيط الهدف منه 
تخفيف ال�صغط الواقع على عتب الباب. ويتكون هذا العقد من اأحجار مزررة متداخلة تداخل يجعلها 

متما�صكة. 

اأن  الروا�صن، والرو�صن كلمة فار�صية الأ�صل يرف�صها عنقاوي، ويذكر  المدخل نجد  وعلى جانبي 
الهواء  ل�صتقبال  موجهة  وهي  ال�صاج،  خ�صب  من  الأجنحة  وهذه  الأجنحة،  عليها  يطلق  كان  مكة  في 
ال�صناعية،  الهواء  مكيفات  اإلى  حاجة  في  المنزل  في  المقيمون  يكون  لن  وبالتالي  الغربي،  ال�صمالي 
اأحد  كان  ل�صاكنيه،  ملئًما  مناًخا  توفر  لكي  المنزل  ت�صييد  في  الم�صتخدمة  المواد  با�صتغلل  والهتمام 
وحجر  )الجداوي(  المنقبي  الحجر  مثل  الطبيعية،  المحلية  البناء  مواد  فا�صتخدم  عنقاوي،  �صواغل 
اإلى  ب�صهولة  بالت�صرب  للحرارة  ي�صمح  فالحجر ل  للحرارة.  )المكاوي(كعازل جيد  وال�صبيكي  القاحوط 
داخل المنزل، كما ل ي�صمح للبرودة اأن تت�صرب خارج المنزل. واإذا عدنا مرة اأخري اإلى الواجهة �صنجد 
اأن تنوع الأحجار الم�صتخدمة اأدي اإلى تنوع األوان الواجهة، وهذه الظاهرة عرفت في العمارة المملوكية 
بالحجر الم�صهر اإذا كان اللونان اأحمر واأ�صفر، واإذا كان اأبي�س واأ�صود كالرخام �صمي بالأبلق، لكونه يماثل 
بلق العين. وكل �صيء في هذه الواجهة له وظيفة داخلية، ويتلءم تماًما مع الت�صميم المعماري الداخلي، 
واإذا تطرقنا اإلى الواجهة الجانبية �صنجد بها تنوع في الم�صربيات، وبها مدخل فرعي يوؤدي للداخل، هذا 
المدخل بارز عن الواجهة، وتعلوه نباتات زينة. و�صنلحظ اأن الخ�صرة قا�صم م�صترك لكل عن�صر معماري 
اأي بروز بها، ومعظم الفتحات في  اأما الواجهة الجنوبية ال�صرقية، فنلحظ عدم وجود  في هذا المنزل. 
هذه الواجهة من ال�صم�صيات، وهي من الزجاج الملون المع�صق في الخ�صب اأو الج�س، وهذا النوع من 
بزاوية 45 درجة مئوية. ويوجد عدد محدود  ال�صوء، والهواء في حالة تحريكها  باإدخال  النوافذ ي�صمح 
الواجهة على ح�صاب  الواجهة، ويرجع ا�صتخدام عنقاوي لل�صم�صيات في هذه  الم�صربيات في هذه  من 
البناء، وكان علي  الجار عنقاوي في  �صبق هذا  فقد  المقابل،  الجار  بروؤية  ت�صمح  اأنها ل  اإلى  الم�صربيات 
نقف  نحن  عمارة  فاأي  الغر�س.  لهذا  ابتكرت  اإ�صلمية  مفردة  فا�صتخدم  الجوار  حق  يراعي  اأن  عنقاوي 

اأمامها الآن؟. نحن هنا اأمام قيم معمارية ت�صوغ ال�صكل المعماري. 

يتو�صط منزل عنقاوي �صحن الدار، الذي ا�صتخدم كمحور مركزي رئي�صي من محاور الت�صميم
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اأجزاء الدار كافة، وقد تم ا�صتخدام ال�صطح كحديقة تغطي  التهوية الطبيعية في  لل�صتفادة منه في 
نحو 80 % من م�صاحته لي�صتمتع بها اأ�صحاب الدار في خ�صو�صية تامة بعيدا عن عيون الف�صوليين، وهذه 
الحديقة ت�صاعد اأي�صا في توفير عزل حراري اإ�صافي فل تت�صرب الحرارة الخارجية اإلى داخل الدار عن 
طريق ال�صطح. وا�صتخدام ال�صطح في تنزه بل في نوم اأهل المنزل خا�صة في ف�صل ال�صيف، اأمر عرف في 

منازل جدة الأثرية، وكذلك عرف في منازل ر�صيد الأثرية. 

ي�صم �صحن الدار الم�صبح الذي �صمم بطريقة بديعة لي�صتمتع به من ي�صبح فيه اأو ينظر اإليه من اأي موقع 
داخل الدار. والم�صبح ق�صية ت�صغل اأي م�صلم يفكر في �صتر اأهله عند رغبتهم في ال�صباحة؛ لأنه عن�صر 
المنزل. جعل  الغربية. وعادة ما يو�صع في حديقة خارج  المعمارية  الت�صميمات  اإلى عمارتنا من  دخل 
اإلى جنب في  التي جمعت قطعا جنبا  الزليج المغربي،  الم�صبح من ف�صيف�صاء  عنقاوي جوانب واأر�صية 
اأ�صكال بديعة، خا�صة اأر�صية الم�صبح التي تراها وكاأنك اأمام �صجادة اأبدعتها يد فنان بارع. و�صوف تلحظ 
اللون الأخ�صر في هذا الزليج ودرجاته، ويربطنا الم�صمم من خلله باأحوا�س النباتات والزهور الطبيعية 
حيث  اأوتوماتيكية  بطريقة  الأحوا�س  هذه  وت�صقي  والخارج،  الداخل  في  وهناك  هنا  المنت�صرة  الجميلة 
توزع المياه عليها في اأوقات منتظمة، وبقدر احتياج كل حو�س دون اأي تدخل ب�صري، وكذلك نلحظ 
نافورتين  التحكم فيها ح�صب الحاجة. واأبرز  المياه على هيئة �صللت يمكن  التي تنطلق منها  النوافير 
المكتب،  ت�صبق حجرة  التي  قاعة  الدور  واأخري في  للم�صبح،  المقابل  الجانب  المنزل، واحدة في  في 

وكلتاهما مجتمعة من الرخام على طراز نافورات منازل اأمراء المماليك بالقاهرة. 

اأي فراغ  ال�صاكن من روؤية  البع�س بحيث يتمكن  المنزل مع بع�صها  الفراغات الموجودة في  ترتبط 
اأو جزء من الدار في اأي وقت ي�صاء، وحيثما يكون موجوًدا؛ وبالتالي ي�صتمتع بكل اأجزاء الدار بدل من 

اإح�صا�صه باأنه محاط بالجدران من كل ناحية. 

واإذا دخلت من المدخل الرئي�صي �صتجد قاعة ال�صتقبال على يمينك، وهي تتكون من دورقاعة، اأي 
مكان منخف�س على جانبيها اإيوانان اأي مكانان مرتفعان. 

ون�صعد بعد ذلك اإلى حجرات الأطفال، فنجد حجرة كل طفل تت�صع لنومه ومذاكرة درو�صه، وتطل 
مقابلة  �صالة  في  المعمار  جمعها  فقد  واللعب  التلفاز  روؤية  من  الأطفال  اأن�صطة  اأما  المنزل،  �صحن  على 
لحجرات الأطفال، والهدف هو اأن يعاي�س الأطفال بع�صهم، فيتفاعلوا وتن�صاأ بينهم روح الأ�صرة الواحدة. 

اأما حجرة الطعام، ف�صوف نجدها تفتح على المطبخ بنافذتين، حيث ينقل الطعام خللهما اإلى طاولة 
من الخ�صب يجل�س حولها اأفراد الأ�صرة على اآرائك منخف�صة، مريحة في الجلو�س، وبعد تناول الطعام تعود 
اأخري، وتعدد وظائف المكان  اأغرا�س  اأر�صية الحجرة، لت�صتخدم الحجرة في  اإلى م�صتوي  طاولة الطعام 
الواحد خا�صية عرفتها عمارة المنازل الإ�صلمية. وهذه الخا�صية توفر في الم�صاحات وفي التكاليف. فنحن 

هنا اأمام ميزة اقت�صادية. 

منزل عنقاوي تطور في كل مراحل بنائه مع مهند�صه ومالكه فكانت هناك لغة بين المنزل وبين عنقاوي، 
فهناك حديث دائم بينه وبين كل جزئية في المنزل، فالإ�صاءة والتهوية على �صبيل المثال جاءتا نتيجة لدرا�صة 

حركة الهواء وال�صوء. واأحيا عنقاوي ا�صتخدام الخط العربي في زخرفة كل ركن من اأركان منزله.
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